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1. UPROWADZONY

9
Tej nocy znów nie mógł zasnąć.
Tej nocy, jak i  podczas kilku poprzednich, stał przy kamiennej

balustradzie i  spoglądał ponad świątynnym dziedzińcem na puszczę
skutą śnieżną skorupą. W  lodowej poświacie księżyca pojedyncze
drzewa przypominały ponure rzeźby, które zamarły jakby w  oczeki-
waniu, niczym uśpione olbrzymy. Z  granatowego nieba sypał drob-
ny, zmrożony śnieg.

Suen wydmuchnął z  ust kłąb ciepłej pary i  szczelniej otulił ra-
miona płaszczem podszytym futrem. Zadrżał, bynajmniej nie z  po-
wodu chłodu. Chłód zdawał się niegroźny w  porównaniu z  tym, co
odbierało mu sen, odbierało spokój i  budziło głęboko skrywany lęk.

W  porównaniu z  tym, co od kilku dni czaiło się w  głębi Morren.
Drgnął, gdy usłyszał chrzęst śniegu dobiegający zza pleców. Od-

ruchowo spojrzał za siebie. Nie spodziewał się tutaj nikogo o  tej
porze, dlatego zaskoczył go widok chłopca, który stał, grzebiąc
w  śniegu butem, z  dłońmi schowanymi głęboko w  kieszenie wełnia-
nej tuniki. Zielone oczy połyskiwały w  półmroku, gdy zerkał spod
kędzierzawej czupryny.

— Yani? Co tutaj robisz?



6

—Nie mogę zasnąć.
Suen zmarszczył czoło.
— Najstarszy nie będzie zadowolony, kiedy dowie się, że noca-

mi wędrujesz po świątyni.
— Nie powiesz mu?
Przez moment patrzyli na siebie, w  końcu Suen westchnął

i  przywołał go ruchem ręki, a  potem przygarnął pod płaszcz. Stali
teraz jeden obok drugiego, zwróceni w  stronę dziedzińca.

— Czemu nie możesz spać? — zapytał, choć domyślał się od-
powiedzi.

Yani, tak jak każdy w  świątyni, usłyszał niepokojące odgłosy,
które dobiegały z  puszczy. Najczęściej było to wycie. Przenikliwe
wilcze wycie, ale i  bębny, które dudniły głucho w  oddali.

W  nocnym, mroźnym powietrzu, które szczypało w  twarz
i  dłonie, wciąż jeszcze wibrowały złowieszcze dźwięki.

— To przez Raghów — odparł chłopak. — Najstarszy mówi,
że to oni tak hałasują.

— Raghów... — powtórzył Suen, wpatrując się w  nieruchome
morze drzew.

Nie wiedział zbyt wiele o  Raghach, jedynie tyle, co zasłyszał od
kapłanów, którzy niechętnie o  nich wspominali. Ponoć byli to bar-
barzyńcy, wojownicy zza wielkich gór, gdzie wiecznie panowała zi-
ma. Ponoć władali zwierzętami. Nie miał pewności, ile w  tym
prawdy, a  ile zwykłego bajania. Wiedział jedno: w  kapłanach budzili
niechęć i  strach.

Yani przechylił głowę i  spojrzał na mężczyznę poprzez obłok
wydychanej pary.

— Najstarszy mówił, że nie ma się czego bać. Zawsze nas mijali
i  jechali dalej — powiedział, jakby chciał uspokoić Suena.

Ten uśmiechnął się, by ukryć niepokój.
— Skoro Najstarszy tak mówił, to zapewne tak będzie — od-

parł, ale nie wiedzieć czemu przeczucie podpowiadało mu, że tym
razem będzie inaczej . — A  teraz chodźmy stąd, bo zamarzniemy.
Zaprowadzę cię do łóżka.
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— Mogę dziś spać u  ciebie? — poprosił chłopiec, kiedy okrył
ich półmrok korytarza, rozświetlonego przez nieliczne świece do-
gasające w  kagankach. Na twarzy zaczerwienionej od mrozu malo-
wała się mieszanina nadziei i  niepewności. — U  ciebie ładnie
pachnie. I  nie chrapiesz jak brat Raldi.

Suen przewrócił oczami.
— No dobrze — zgodził się. — Tylko obiecaj, że więcej nie

będziesz włóczył się nocami po świątyni.
— Słowo!
Niedługo potem znaleźli się w  zachodnim skrzydle, w  przytul-

nym, niewielkim pokoju Suena. W  kominku dogorywało, więc do-
łożył nieco drew, by podsycić ogień. Gdy płomień odżył na nowo,
wypełnił wnętrze światłem, które rzucało ciepły poblask na skrom-
ne wyposażenie kwatery: wąskie łoże pokryte derką, skrzynię po-
dróżną, która służyła jako stolik oraz prosty fotel z  drewna. Suen
zdążył oswoić się z  tym miejscem, choć wciąż nie mógł odżałować
braku biblioteczki. Nie narzekał jednak, bo miał przynajmniej wła-
sny kąt i  nie musiał, jak Yani, dzielić jednej sali z  kilkunastoma męż-
czyznami.

Przysiadł na siedzisku fotela i  zsunął kaptur, spod którego wy-
łoniły się długie, proste włosy. W  świetle dnia przypominały barwą
śnieg, teraz zaś blask ognia nadawał im kolor pszenicy.

— Może zagrasz mi do snu? — zasugerował Yani, stając przed
ogniem, gdzie ogrzewał dłonie.

— Nie za dużo tego dobrego? — odparł Suen, unosząc brew.
— Co poradzić, kiedy uwielbiam, jak grasz? — Chłopiec wy-

szczerzył zęby w  szerokim uśmiechu.
Suen westchnął i  sięgnął do kufra po lyrię, ostatnią rzecz, która

łączyła go jeszcze z  ojczystą krainą. Odwinął instrument z  płótna,
czule pogłaskał wypolerowaną ramę, po czym trącił struny, przy-
wołując głębokie dźwięki.

— Chciałbym zobaczyć twój kraj — powiedział nagle chłopiec.
Suen zamilkł na moment, a  z  jego twarzy zniknął cień uśmie-

chu. Spojrzał gdzieś w  bok.
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— Może pewnego dnia — powiedział, lecz nie brzmiał zbyt
przekonująco. Może ja sam kiedyś znów go zobaczę, pomyślał
cierpko.

Właśnie dziś mijało pięć lat, odkąd opuścił świat, do którego
przynależał. Pięć długich lat z  dala od wszystkiego, co znał i  co by-
ło mu bliskie, od wszystkiego, co niegdyś kochał. Z  dala od miejsca,
gdzie przyszedł na świat i  dorastał, gdzie żył do tamtego dnia.

Zacisnął palce na brzegu lyrii, aż pobielały mu kłykcie. To nie
czas i  miejsce, żeby teraz o  tym rozmyślać, skarcił się w  duchu.

— Zabierzesz mnie ze sobą? Jak będziesz odchodził.
— Odchodził? — Suen spojrzał na chłopca spod uniesionych brwi.
Yani spuścił wzrok i  wbił dłonie w  kieszenie tuniki.
— Najstarszy mówił, że pewnego dnia odejdziesz. Czy wtedy…

mogę iść z  tobą?
Więc to tak, pomyślał Suen. Sądzą, że jest tu tylko na chwilę, że

pewnego dnia jego lud będzie chciał go odzyskać. A  może spodzie-
wają się, że kiedyś ich opuści, tak po prostu? Wszak to nie jest jego
miejsce, świątynia to nie jego dom. Nie przynależy do świata Dril-
lów. Jest tu tylko gościem i  zawsze nim pozostanie. Wiedział o  tym,
ale dziś ta świadomość zabolała bardziej, niż sądził.

— Twoje miejsce jest tutaj, wśród kapłanów. To twój dom —
powiedział, ale dostrzegłszy wyraz twarzy chłopca, momentalnie
pojął, że popełnił błąd.

Yani nie należał do tego miejsca tak jak i  on. Był znajdą, pod-
rzutkiem pozostawionym pod bramą, gdy miał ledwie rok. Kapłani
przygarnęli go pod dach i  wychowali jak jednego ze swoich, ale mie-
szana krew płynąca w  ciele chłopca zdradzała, że nie jest on Drillem.

Położył dłoń na szczupłym ramieniu, a  Yani spojrzał mu w  oczy.
— Jeżeli będę wracał do swojej krainy, zabiorę cię ze sobą, sko-

ro tego właśnie chcesz — obiecał Suen.
W  głębi ducha wiedział jednak, że to zwykłe złudzenia, ale jeśli

mógł dać chłopcu choć namiastkę nadziei, nie wahał się tego uczynić.
— Przysięgasz?
— Przysięgam. Na wszystko, co mi drogie.
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Kiedy Suen skończył grać, Yani dawno spał, a  on sam był tak
zmęczony, że zasnął w  fotelu. Śnił o  wielkiej białej bestii, olbrzy-
mim wilku, który nawoływał go z  puszczy; wtem zobaczył postać
na skraju polany. Mężczyzna w  szarym futrze na ramionach wycią-
gał do niego dłoń, jakby chciał, by z  nim poszedł.

Suen nie zrobił tego i  wtedy świątynię ogarnęła pożoga. Wi-
dział kapłanów płonących niczym pochodnie, słyszał przeraźliwe
krzyki, czuł ich agonię, smród palonych ciał. Zatkał uszy i  zaczął
krzyczeć.

A  potem obudził się zlany zimnym potem, z  sercem w  gardle
i  drżącym ciałem, z  trudem łapiąc oddech. Na zewnątrz rozbrzmia-
ły dzwony alarmowe ze świątynnej wieży. Wiedział, że tu są. Że
przybyli po niego.

* * *

Raghowie wyłonili się z  Puszczy Morren niczym bestia wynu-
rzająca się z  głębin morza. Ich surowe twarze poznaczone bliznami
majaczyły pośród blasku pochodni, gdy przecinali poranną mgłę,
powożąc rozpędzone zaprzęgi. Niektórzy spośród mężczyzn ści-
skali w  dłoniach włócznie z  czerwonymi proporcami, znakiem roz-
poznawczym plemienia. Wszyscy byli odziani w  skóry i  futra,
a  ciepła para ich oddechów mieszała się z  mroźnym powietrzem.

Przewodziły im potężne sanie o  metalowych okuciach, których
większą część zabudowano drewnianą konstrukcją. Przypominała
ona prostą chatę, z  dachem pokrytym natłuszczonymi skórami
i  wnętrzem oddzielonym skórzaną osłoną. Sanie ciągnęły zwierzęta,
jakich nie widziano na Zielonych Ziemiach: ogromne śnieżne wilki,
sięgające rosłym wojownikom do pasa. Powoził nimi postawny
mężczyzna o  ponurej twarzy, a  tylną ławę zajmowali dowodzący
wyprawą wojownicy. Jeden z  nich, zwany Wilczym Synem, zsunął
z  głowy kaptur, gdy zatrzymali się tuż przed oblodzonymi murami
świątyni.

— Lepiej, żeby faldońscy handlarze mówili prawdę — powie-
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dział, mrużąc powieki, a  jego oddech parował intensywnie na mro-
zie. — Jeśli nie znajdziemy tam Sethyjczyka, cała wyprawa okaże się
daremna, ale jeśli tam jest, wyciągnę go choćby spod ziemi — do-
dał i  splunął na mokre deski.

— Ruszcie się! Schwytać wszystkich i  zgromadzić na dziedziń-
cu. Nikogo nie zabijać, to rozkaz. Nie wiemy, który z  nich to Se-
thyjczyk — zakrzyknął towarzyszący mu barczysty mężczyzna
w  sile wieku, o  surowej twarzy w  połowie wytatuowanej symbolami.

Chwilę później zmrożony śnieg trzeszczał pod ciężarem kilku-
nastu par butów, gdy wojownicy przekraczali bramy w  blasku kop-
cących pochodni.

* * *

— Biegnij do podziemi — nakazał Suen po tym, jak odziali się
w  pośpiechu i  wybiegli na korytarz, ponaglani wezwaniem dzwonów.

— A  ty? — Yani stał rozdarty, patrząc, jak przyjaciel rusza
w  przeciwnym kierunku.

— Dołączę do ciebie później .
— Ale…
— Pospiesz się, Yani! I  nie martw się o  mnie, wszystko będzie

dobrze — odparł Suen i  już zmierzał w  stronę głównej sali modli-
tewnej, a  echo jego kroków ginęło pośród nerwowego tupotu in-
nych butów.

W  półmroku korytarza mijał kapłanów, którzy podążali do
podziemi, tam, gdzie zawsze szukali schronienia, gdy świątyni gro-
ziło niebezpieczeństwo. Powinien biec z  nimi, powinien zostać
z  Yanim, ale nie tym razem. Bo tym razem nie była to zwykła na-
paść rabunkowa, jaka zdarzała się od czasu do czasu.

Tym razem to jego szukano.
Biegł więc przed siebie, nie zważając na tych, którzy próbowali

go zatrzymać. W  końcu dotarł do balustrady na wewnętrznym bal-
konie i  kiedy tylko dostrzegł najeźdźców w  dole, skrył się za ko-
lumną. Osłonięty półmrokiem, z  kapturem naciągniętym mocno na
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twarz, obserwował zajście, w  napięciu zaciskając palce w  pięści.
Byłby naiwny, gdyby wierzył, że nikt niepowołany nie odkryje jego
obecności na Zielonych Ziemiach. Nie przypuszczał jednak, że
sprowadzi na świątynię tak wielkie niebezpieczeństwo — Raghów,
barbarzyńców z  północy. Ci potężni mężczyźni, uzbrojeni po zęby,
o  ponurych twarzach i  równie ponurych zamiarach, budzili w  nim
prawdziwą trwogę.

Spojrzał w  stronę korytarza z  wahaniem w  błękitnych oczach.
Mógł jeszcze uciec, ratować własne życie, miał jeszcze szansę.

— Co was sprowadza do świątyni? — zapytał Najstarszy, który
wyszedł barbarzyńcom naprzeciw w  eskorcie kilku odważnych ka-
płanów. Mówił w  języku Faldów, powszechnie znanym na Zielo-
nych Ziemiach. — Dostaniecie strawę i  nocleg, jeśli tego
potrzebujecie.

— Gdzie jest Sethyjczyk? — warknął barczysty mężczyzna
z  tatuażami na twarzy.

— Nic nie wiem o  żadnym Sethyjczyku. Jesteśmy prostymi ka-
płanami, służymy tej ziemi i  jej bóstwom. Weźcie, czego chcecie
i  odejdźcie. Nie bezcześćcie świętych miejsc.

— Kłamiesz, starcze. Wiemy, że Sethyjczyk tu jest. Wydaj go,
inaczej świątynia spłynie krwią.

Po tych słowach chwycił za ramię młodego kapłana, który stał
przy boku starca. Rzucił go na kolana, po czym przystawił miecz
do karku.

— Może stal pomoże wam gadać. Mów, co wiesz!
— Nic nie wiem, panie, o  żadnym Sethyjczyku — wymamrotał

chłopak, drżąc pod zimnym metalem. — Nie ma tu takich pośród
nas. Jesteśmy prostymi kapłanami.

Suen zacisnął zęby, patrząc, jak mężczyzna unosi broń, by zadać
śmiertelny cios. Wiedział dobrze, że jeżeli niczego nie zrobi, zabiją
kapłana, a  potem następnych braci. Że spalą wszystko jak w  kosz-
marze, który śnił.

Będzie miał na rękach krew.
— Przestańcie! — Słowa same wyrwały się z  ust.
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W  jednej chwili oczy wszystkich podążyły w  stronę, skąd dobie-
gał głos. Suen wyłonił się zza kolumny i  stanął przy kamiennej ba-
lustradzie. Na jego widok starszy kapłan pokręcił głową
z  rezygnacją, a  młody Drill znieruchomiał z  widoczną na twarzy
rozpaczą.

— Oszczędź ich. To mnie szukacie — powiedział po faldoń-
sku, po czym zsunął kaptur.

Na pociągłej twarzy, tuż pod lewym okiem, widniał znak w  po-
staci trzech promieni wychodzących z  półkola. Niepodważalny do-
wód przynależności do rasy Sethyjczyków.

A  więc wydał na siebie wyrok.
Ale nie mógł postąpić inaczej, pozwolić, by kapłani poświęcali

dla niego życie. Nie mógł narażać całej świątyni, ukrywając się jak
tchórz. Nigdy by sobie tego nie wybaczył.

— Uciekaj! — krzyknął kapłan ze ściśniętym gardłem. — Oni
wezmą cię w  niewolę!

— Milcz — syknął wojownik i  uderzył go w  twarz. Na kamien-
ną posadzkę trysnęła krew z  rozbitego nosa.

— Powstrzymaj się! — krzyknął Suen. — Zrobię, co chcesz,
tylko nie krzywdź ich więcej .

— Zejdź tutaj — zażądał Wilczy Syn, który dotąd obserwował
wszystko w  milczeniu.

Suen momentalnie znieruchomiał, gdy rozpoznał w  nim postać
ze snu. Teraz widział go wyraźnie. Mężczyzna miał ciemne, opada-
jące na ramiona włosy, a  twarz o  ostrych rysach nie zdradzała żad-
nych emocji; tylko szare oczy zdawały się przenikać wszystko na
wskroś, czujne i  uważne niczym u  polującego zwierzęcia. Tak jak
pozostali Raghowie nosił skórzane spodnie, wysokie, zawiązane
rzemieniami futrzane buty oraz ocieplaną tunikę z  kapturem, sięga-
jącą kolan i  rozciętą na udach. Biodra oplatało mu kilka skórzanych
pasów, przy których trzymał sakwy i  broń, a  na szyi miał wisior
z  kłem.

We śnie mężczyzna wyciągał do niego dłoń. Czy jeśli nie od-
dam się w  jego ręce, koszmar okaże się prawdą?, pomyślał Suen.



13

Nie mógł do tego dopuścić.
Po chwili wyszedł z  bocznego wejścia do głównej sali, ku za-

skoczeniu wszystkich trzymając przy szyi zdobiony sztylet. Obser-
wował czujnie, czy żaden z  Raghów nie próbuje się do niego
zbliżyć, a  zimna stal przy własnej skórze dodawała mu odwagi.
Wiedział, że tylko w  ten sposób może zyskać przewagę nad grupą
uzbrojonych wojowników. Kiedy już dostaną go w  swoje ręce, nie
będzie miał wiele do powiedzenia.

— Zrobię, co chcesz, masz moje słowo — obiecał, zwracając
się do przywódcy. — Ale najpierw przysięgniesz, że nikt nie ucierpi,
że natychmiast opuścisz świątynię i  nikt nie zginie. Inaczej odbiorę
sobie życie. Kolejnego Sethyjczyka będziecie szukać za Ciemnym
Morzem.

Wilczy Syn dłuższą chwilę wpatrywał się w  pobladłą twarz, na
której widniała uparta determinacja; wyczuwał, że Sethyjczyk jest
gotów spełnić groźbę. Nie mógł tak ryzykować, nie, gdy miał go na
wyciągnięcie ręki. W  końcu, z  pewnym ociąganiem, kiwnął Haka-
nowi, by puścił zakładnika.

— Jestem synem Czerwonego Wilka, przyszłym wodzem ple-
mienia A-Hanu. Masz moje słowo — powiedział, a  oświadczenie to
wywołało poruszenie wśród obecnych wojowników. Wilczy Syn nie
miał bowiem zwyczaju spełniać cudzych żądań.

Dłoń Suena drgnęła z  wahaniem, czuł jednak, że nie pozostało
mu nic innego, jak zdać się na ich łaskę. Nawet jeśli nie ufał przy-
szłemu wodzowi Raghów. Upuścił sztylet, a  wąskie ostrze uderzyło
dźwięcznie o  kamienne płyty, wtedy ktoś podszedł i  pchnął go
w  stronę dowódcy. Echo kroków rozbrzmiewało nieznośnie w  ci-
szy wysokiej sali, gdy szedł, obserwowany bacznie przez potężnych
mężczyzn. Nie wiedział, czego się spodziewać, ale nie zdradzał po
sobie lęku.

Kiedy znalazł się wystarczająco blisko, jeden z  wojowników po-
chwycił go za ramiona i  przytrzymał w  miejscu. Na widok ręki,
która zmierzała w  stronę jego twarzy, Suen wstrzymał oddech, spo-
dziewając się ciosu. Zamiast tego poczuł ciepłe palce trące skórę
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tuż pod okiem, gdzie nosił symbol, tak jakby wojownik sprawdzał,
czy znak jest prawdziwy.

Suen uniósł powieki, a  w  błękitnych oczach pojawił się chłód.
— Czego ode mnie chcesz?
— Mówią, że potrafisz uzdrawiać — odparł Ragh, po czym się-

gnął do pasma śnieżnobiałych włosów, które opadały mężczyźnie
na pierś. Przez moment badał palcami ich strukturę, a  potem zbli-
żył kosmyki do twarzy.

Suen zmarszczył czoło, zdając sobie sprawę, że wojownik wdy-
cha jego zapach niczym zwierzę, które sprawdza, z  kim ma do czy-
nienia. Naraz szarpnął się, dając do zrozumienia, że nie podobają
mu się te oględziny.

— Tego właśnie chcesz, żebym kogoś uzdrowił? Potem zosta-
wicie nas w  spokoju? — odparł. Mógłby zaprzeczyć, powiedzieć, że
nie ma takich zdolności, ale wtedy nie byłby im potrzebny, a  to
oznaczałoby zagrożenie dla istnienia świątyni. Raghowie nie mieliby
powodu, aby zostawić ich przy życiu.

Wojownik wypuścił z  dłoni włosy i  przymrużył powieki.
— Zatem to prawda?
— Tak.
— Wolałbym się przekonać, bo chyba nie myślisz, że uwierzę ci

na słowo, Sethyjczyku? Możesz mnie zwodzić, by kryć prawdziwe-
go uzdrowiciela albo tylko udawać, że masz zdolności, których szu-
kam, żeby uchronić to miejsce.

Suen przyjrzał mu się uważniej . Ta przenikliwość go zaskoczyła,
sam nie wziął takich możliwości pod uwagę.

— Uzdrów go — powiedział wojownik, wskazując głową ka-
płana, który wciąż klęczał na zimnej posadzce i  tamował przedra-
mieniem krew z  rozbitego nosa.

Suen poczuł, że chwyt na ramionach zelżał, kiedy Wilczy Syn
dał znak swojemu człowiekowi. Podszedł więc do Atiela, po czym
kucnął przy nim i  położył mu dłoń na ramieniu.

— Nie martw się, wszystko będzie dobrze — powiedział, na co
tamten kiwnął nieznacznie głową, choć jego spojrzenie zdradzało,
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że w  to nie wierzy. — Nie ruszaj się przez chwilę — poprosił. Po
tych słowach ostrożnie dotknął palcami nasady zranionego nosa,
po czym przymknął powieki, przywołując moc.

Dawno jej nie używał.
Tak dawno, że zapomniał już, jakie to uczucie. Odkąd zamiesz-

kał pośród Drillów, zdarzyło się to ledwie parę razy, w  wyjątkowych
sytuacjach. A  jeszcze kilka lat temu, we własnej ojczyźnie, sięgał do
mocy niemal codziennie, płynęła w  jego żyłach niczym krew, stano-
wiła drugą skórę. Nigdy nie sądził, że ten dar pewnego dnia stanie
się przekleństwem.

Gdy tylko poczuł fale światła wzbierające w  ciele, odetchnął
głęboko, jak ktoś, kto zaczerpnął tchu po wypłynięciu na po-
wierzchnię wody. Jakby zapomniał i  nagle przypomniał sobie, jak
się oddycha. Poczuł mrowienie pod skórą, a  umysł wypełnił się wi-
zjami. Powstrzymał napływające obrazy, które przypominały mu
o  przeszłości i  skupił się na leczeniu. Naraz pod smukłymi palcami
błysnęło zimne, błękitne światło, a  kiedy zgasło, twarz kapłana była
nietknięta, co wprawiło Raghów w  zdumienie.

— Dziękuję — powiedział cicho Atiel.
Suen uśmiechnął się słabo i  wstał. Wilczy Syn podszedł, po

czym bezceremonialnie chwycił młodego Drilla za twarz i  przyglą-
dał się badawczo jego obrażeniom.

— Teraz wierzę — przyznał, zabierając dłoń.
— Kogo zatem mam uzdrowić? — zapytał Suen.
— Mojego brata.
— Jest tutaj, pośród was?
— Nie. Czeka na północy — odparł Ragh, co sprawiło, że

uzdrowiciel z  trudem przełknął ślinę.
— Chcesz powiedzieć…
— Że jedziesz ze mną na północ — dokończył wojownik, jak-

by to była oczywistość.
Uzdrowiciel zamilkł, zaciskając zęby. Spodziewał się, że zostanie

uprowadzony, ale dopiero teraz tak naprawdę zdał sobie sprawę, jak
wielką cenę przyjdzie mu zapłacić. Jeśli Raghowie zabiorą go ze so-
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bą, to oznaczało, że może już nigdy tu nie wróci. Zostanie niewol-
nikiem na usługach barbarzyńców lub zginie gdzieś pośród mro-
zów i  nigdy więcej nie zobaczy ojczystej krainy.

— A  jeśli nie zgodzę się z  tobą pojechać?
Ragh parsknął, mrużąc oczy.
— Sądzisz, że masz jakikolwiek wybór?
— Dobrze, zrobię, co chcesz — zgodził się Suen, z  trudem pa-

nując nad drżeniem głosu. — Ale potem zwrócisz mnie świątyni.
To mój warunek.

Zdążył przejrzeć mężczyznę. Musiało mu bardzo zależeć na
wyzdrowieniu brata, skoro przybył tu aż z  północy, w  czasie naj-
gorszej zimy, z  tuzinem ludzi. To była jedyna karta przetargowa, je-
dyna szansa.

Wilczy Syn zmarszczył brwi, słysząc żądania. Przez chwilę mie-
rzyli się spojrzeniami w  milczącym napięciu.

— Dużo masz tych warunków — odparł z  pewną drwiną. —
Ale niech będzie, zawrzemy układ. Zwrócę cię świątyni, skoro to
jest cena — dodał ku zaskoczeniu własnych ludzi. Potem pochylił
się, tak że Suen niemal czuł na sobie ciepły oddech, i  wycedził mu
w  twarz: — A  teraz martw się, żeby mój brat ozdrowiał. Inaczej
czeka cię śmierć.



„Raghowie to dumny i  wojowniczy lud, który
przybył na Zielone Ziemie w  odległych czasach.
Zamieszkuje tereny otoczone przez góry Khaz
Ardrah, leżące na północy lądu, gdzie wiecznie
zalega śnieg. W  wyniku walk i  sporów toczących
się na przestrzeni lat lud ten podzielił się na pięć
różnych plemion: Ka-Haza, A-Hanu, Taima,
Hauna i  Wah-Kan. Każdym z  nich dowodzi
wódz, a  tytuł ten dziedziczony jest z  ojca na syna.

W  wyglądzie wszystkich Raghów charakte-
rystyczna jest śniada skóra, ciemne włosy i  oczy,
a  mężczyźni, jak i  kobiety, mają umięśnione, silne
ciała. Niektórzy spośród nich malują twarze lub
tatuują na ciele symbole, służące temu, by od-
pędzić złe duchy lub zapewnić sobie przychyl-
ność bóstw. Ubiór stanowią głównie skóry
i  futra, które zapewniają niezbędne ciepło oraz
ochronę, a  za broń służą noże, włócznie, topory
i  łuki.

Należy wspomnieć, że Raghowie to bardzo
zdolni myśliwi, dlatego ich pożywienie stanowi
głównie dzika zwierzyna i  ryby. Dzięki handlowi
z  Faldami, w  zamian za skóry i  czarny metal
wydobywany w  górach, sprowadzają miód pit-
ny, a  także owoce, sery, kadzidła i  inne dobra”.

KronikiRaghów, tom VII
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2. ZASADY

9
Odkąd opuścili mury świątyni, śnieg zacinał nieprzerwanie,

utrudniając widoczność i  spowalniając zaprzęgi, które brnęły z  tru-
dem przez niewielką dolinę. Suen siedział na tyłach sań, które prze-
wodziły wyprawie. Otulony szczelnie futrami, wcisnął się głębiej
w  przestrzeń pomiędzy ścianą zbitą z  desek a  skrzyniami podróżny-
mi, które zajmowały niemal połowę zadaszenia. W  niektórych trzy-
mano część zapasów i  dóbr zabranych świątyni, jednak obyło się bez
rozlewu krwi, jak obiecał syn Czerwonego Wilka.

Także i  jemu pozwolono wziąć kilka rzeczy. Do niewielkiego
kufra zapakował nieco ubrań, kilka ksiąg i  lyrię. Wszystko, co miał.
Najbardziej żałował, że nie dano mu czasu, by pożegnał kapłanów,
z  którymi spędził ostatnie lata. W  szczególności żałował, że nie po-
żegnał się z  Yanim, który w  tym czasie ukrywał się w  podziemiach.
Być może nigdy więcej ich już nie spotkam, pomyślał z  goryczą,
gdy zostawiał za plecami bramy świątyni. Teraz był zupełnie sam,
zdany wyłącznie na siebie, pośród Raghów z  północy, którym nie
mógł ufać.

Pogrążony w  ponurych rozmyślaniach nawet nie zauważył, kiedy
dotarli na skraj puszczy, gdzie zamieć rozbijała się o  ścianę drzew.
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Tam, znajdując schronienie wśród potężnych konarów, zaprzęgi
zwolniły, po czym przystanęły na leśnym trakcie.

Niedługo potem ktoś uchylił skórę osłaniającą wejście pod za-
daszenie i  w  progu pojawił się Hakan, który służył jako prawa ręka
przywódcy barbarzyńców. Nosił gruby, nabijany ćwiekami kaftan po
kolana, a  na ramiona miał narzucone niedźwiedzie futro. Przy solid-
nym pasie wisiała zdobiona ornamentami pochwa, z  której wysta-
wała rękojeść miecza.

— Idź do ognia — polecił niskim, gardłowym głosem w  języku
Faldów.

Suen robił, co mu kazano, bez słowa sprzeciwu. Zmarznięty i  zdrę-
twiały, o  niczym nie marzył bardziej niż o  ogniu. Nasunął kaptur na
głowę, po czym wydostał się z  sań. Z  miejsca zadrżał na widok uwią-
zanych do zaprzęgów bestii rozszarpujących świeże mięso. Te stwo-
rzenia budziły w  nim instynktowną trwogę, ale z  całych sił próbował
zachować zimną krew, gdy brnął w  śniegu do najbliższego paleniska.

— Trzymaj. — Hakan podał mu drewniany kufel z  parującym
napojem. — Od teraz będziesz pił to albo topiony śnieg.

Suen z  miejsca rozpoznał znajomy aromat pitnego miodu. Raz
zdarzyło mu się spróbować go u  Drillów. Bezwiednie utkwił wzrok
w  naczyniu, które przyjemnie ogrzewało zmarznięte dłonie. Przez
chwilę zastanawiał się, co lepsze: umrzeć w  drodze z  zimna czy od-
dać się w  ręce niepewnego losu, który czekał go na dzikiej północy.
Bo jakąmiał pewność, że Ragh dotrzyma danego słowa? Gdy już do-
stanie, czego chce, może zrobić wszystko. Zamiast zwrócić mu wol-
ność, może uczynić z  niego uzdrowiciela-niewolnika na swoich
usługach, a  to wydawało się Suenowi jeszcze gorsze niż śmierć.

Nagle wyczuł, że jest obserwowany. Spojrzał przed siebie i  po-
przez płomienie dostrzegł przymrużone szare oczy, które mierzy-
ły go przenikliwie. Spojrzenie, choć krótkie, miało w  sobie coś
intensywnego. Uzdrowiciel z  trudem wytrzymał pod jego napo-
rem. Było to bowiem spojrzenie kogoś, kto niczego się nie bał,
kto zawsze dostawał to, czego chciał, komu, chcąc nie chcąc, Suen
musiał powierzyć własne życie.
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Kiedy wojownik odszedł, rozluźnił palce, które nieświadomie
zaciskał na kuflu. Upił niewielki łyk, a  gorąca słodycz z  wolna roz-
lała się po zmarzniętym członkach, pozostawiając w  ustach słodko-
cierpki posmak. Rozgrzany trunkiem, przysiadł na zwalonym pniu
drzewa, gdzie ciepło ognia przyjemnie pieściło twarz i  dłonie.
Z  braku lepszego zajęcia zaczął obserwować wojowników krzątają-
cych się przy zaprzęgach.

Zauważył, że nie różnili się wiele między sobą. Wszyscy mieli ciem-
ne, dłuższe włosy i  równie ciemne oczy, jednakową barwę skóry. Część
z  nich zapuściła brody, a  każdy nosił podobne odzienie. Suen miał też
wrażenie, że nie odczuwają zimna, jakby uodpornili się na mróz.

— Może by tak przejrzeć, co zabrał ze świątyni? Jeszcze chowa
tam broń albo cholerne trucizny. Nie obejrzymy się, jak wytruje nas
co do nogi — zasugerował Turak, Ragh o  brodzie zaplecionej w  war-
kocze i  małych świdrujących oczach. Mówił we własnym języku, więc
Suen niczego nie zrozumiał, ale ze spojrzenia i  kiwnięcia głowy wy-
czytał, że mowa o  nim.

— Powiedz lepiej, że liczysz na jakieś cenne cacko. Zawiniesz je
pod pazuchę, kiedy nie będziemy patrzeć, a  potem upłynnisz u  Fal-
dów — zakpił Kagun, krzywiąc pobrużdżoną twarz. Budową ciała
przypominał Turaka, ale był znacznie niższy. Na szyi nosił kilkana-
ście talizmanów z  kości i  zwierzęcych łap, które miały chronić
przed złymi duchami.

— Chcesz zawiesić na karku własne zęby? — odciął się Turak.
Kagun uśmiechnął się szeroko, prezentując znaczne ubytki

w  uzębieniu.
— Nie byłoby co wieszać.
Raghowie obecni przy ognisku parsknęli śmiechem.
— Sprawdź skrzynie. Zabierz broń i  podejrzane rzeczy —

przerwał im Asura, zwracając się do Turaka. — Lepiej, żeby nic
cennego nie zniknęło — dodał ostrzegawczym tonem.

Mężczyzna splunął na śnieg i  odszedł, więc Suen przestał go
obserwować. Dopiero poruszenie przy saniach przyciągnęło jego
uwagę. Odwrócił się i  zobaczył, że Ragh wyciągnął z  jednej ze
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skrzyń szamoczące się stworzenie, które wyrzucało z  siebie gniewny
potok słów.

Ten głos. Uzdrowiciel znał ten głos.
Naraz zerwał się na równe nogi, upuszczając kufel na śnieg.
To był Yani!
— Patrzcie, co tu mamy — powiedział Turak, niosąc chłopca

za jedną nogę w  stronę ogniska. — Szczenię ze świątyni! Zrobimy
z  ciebie pieczyste — dodał w  języku Faldów, tak by pojmany zro-
zumiał, po czym zaśmiał się wraz z  kilkoma innymi mężczyznami.

Nagle śmiech zastąpiło siarczyste przekleństwo, gdy chłopak
ugryzł go w  rękę. Wojownik odruchowo zwolnił chwyt i  Yani ude-
rzył plecami o  śnieg. Szybko przetoczył się na brzuch, by zaraz
wstać i  pobiec w  stronę Suena.

— Wracaj tu, mały szczurze! — Ragh ruszył za nim, z  twarzą
nabrzmiałą ze złości. Przypominał górę mięśni obleczoną w  futra
i  uzdrowiciel z  trudem zapanował nad chęcią ucieczki, gdy stanął
z  nim oko w  oko.

— On jest ze mną— powiedział najbardziej opanowanym gło-
sem, na jaki potrafił się zdobyć, zasłaniając chłopca własnym ciałem.

Wojownik splunął na śnieg, mierząc uzdrowiciela nieprzyjem-
nym spojrzeniem.

— W  takim razie ty mi zapłacisz — warknął i  nim Suen zdążył
się zasłonić, potężna dłoń uderzyła go w  twarz.

Cios był tak silny, że stracił równowagę, po czym padł w  zimną
breję. Oszołomiony, dopiero po chwili poczuł pieczenie twarzy
i  pulsujący ból głowy, który zagłuszył wszystko wokół. Otworzył
szeroko oczy, wpatrując się w  śnieg, na który skapywała krew
z  rozciętej wargi. Czuł w  ustach jej metaliczny smak i  pomyślał, że
nigdy wcześniej nie smakował własnej krwi.

— Zapominasz się, Turak — warknął Wilczy Syn, który stał te-
raz za wojownikiem i  przyciskał nóż do odsłoniętej gardzieli. —
Ostrzegałem, że Sethyjczyk jest nietykalny.

Mężczyzna głośno przełknął ślinę, a  przez pobladłą twarz prze-
mknął cień strachu.
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— Chyba mnie nie zabijesz, Asura — powiedział z  nutą kpiny
w  głosie. — Czerwony Wilk nie byłby zadowolony, słysząc, że wy-
bijasz własnych ludzi.

— Złamałeś zasady. Mój ojciec pochwaliłby twoją śmierć —
syknął Ragh, przyciskając ostrze mocniej do skóry, aż zabarwiło się
krwią.

Nagle odsunął nóż i  silnym chwytem pociągnął go w  tył, tak że
Turak zwalił się plecami na śnieg. Nadepnął mu na pierś i  chwycił
za pukiel włosów, który odciął jednym cięciem.

— Dotknij Sethyjczyka jeszcze raz, a  przysięgam, że twój wilk
będzie pił twoją krew— ostrzegł, po czym cisnął włosy w  ogień.

Mężczyzna złapał za głowę i  wydał stłumiony jęk. Ścięcie wło-
sów przez innego wojownika na długo okryje go hańbą.

Asura schował broń do pochwy i  zbliżył się do uzdrowiciela,
który wciąż nie wstawał z  ziemi. Bez zbędnych pytań chwycił go
mocno pod ramię, stawiając na nogi. W  tej samej chwili z  głowy
Suena opadł kaptur, a  białe pasma rozsypały się na ramiona ośle-
piającą kaskadą.

Ragh zmrużył oczy.
— Co z  tobą? Jesteś cały? — zapytał, przyglądając mu się

uważnie. Podejrzewał, że wystarczy niewiele, by zabić kogoś tak
wątłej postury. Kierowany ni to troską, ni litością, przetarł mu usta
umazane krwią.

Suen oprzytomniał natychmiast i  odruchowo odtrącił dłoń
wojownika. Ich spojrzenia mierzyły się przez chwilę w  obłokach
wydychanej pary. Asura uniósł lekko brwi pod wpływem chłodu,
jaki bił z  lodowatych oczu. Taki chłód panował jedynie na bezkre-
sach Zmarzliny.

Naraz uzdrowiciel położył chłopcu dłoń na plecach i  pchnąw-
szy go lekko przed siebie, ruszył w  stronę sań. Po drodze wziął
trochę śniegu w  dłoń, by przetrzeć twarz, ale zaraz syknął, gdy
warga zapiekła nieprzyjemnie.

— Nic ci nie jest? — zapytał, kiedy znaleźli się przy pojeździe.
Yani pokręcił głową, lekko roztrzęsiony.
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—Na słodką Iditral, co tu robisz?! Tylko nie mów, że sam wsze-
dłeś do tej skrzyni.

Chłopiec milczał, potwierdzając tym samym przypuszczenia
Suena. Zapewne nie poszedł do podziemi, tylko za nim i  widział, jak
go zabierają, a  potem schował się w  spiżarni. Tam musiał przemknąć
do kufra, gdy Raghowie zabierali zapasy, domyślił się uzdrowiciel.

— Jak mogłeś zrobić takie głupstwo? Gdybyś zginął…
— Ja… ja tylko chciałem zostać z  tobą— wymamrotał chłopiec.
Przestraszony i  zziębnięty, przedstawiał tak żałosny widok, że

Suen szybko zapomniał o  gniewie. Może miał z  siedem zim i  wciąż
był dzieckiem.

— W  porządku. Nie jestem zły. — Objął go ramieniem i  przy-
ciągnął do siebie. Nie miał pojęcia, co teraz będzie z  chłopcem, ale
w  tej chwili najważniejsze, by się rozgrzał, uznał. Po takim czasie
spędzonym w  skrzyni musiał być wyziębiony.

— Chodź, musimy się ogrzać — zdecydował i  po chwili obaj
wspinali się po drewnianych stopniach pod zadaszenie sań. Tam
Suen dał chłopcu futro, a  sam zrzucił zwilgotniały od śniegu
płaszcz, gdy do wnętrza wszedł Asura. Yani niemal poderwał się na
równe nogi, przestraszony. Uzdrowiciel z  miejsca stanął pomiędzy
nim a  Raghiem.

—Wracaj do ognia — powiedział wojownik.
— Żeby twoi ludzie znów mnie zaatakowali? — odparł Suen

zimno.
— Nikt cię już nie tknie, Sethyjczyku — zapewnił Asura, a  po-

tem jego wzrok powędrował na chłopca.
— On musi wrócić do świątyni — powiedział uzdrowiciel, co

zabrzmiało bardziej jak żądanie niż prośba. Nie widział innego wyj-
ścia dla Yaniego. Tutaj nie był bezpieczny, nie mógł go ochronić,
a  nie wybaczyłby sobie, gdyby coś mu się stało.

— Ja o  tym zdecyduję.
— Jeśli chłopiec nie wróci do świątyni… — zaczął Suen, a  spo-

sób, w  jaki to powiedział, sprawił, że przez twarz Asury mimowol-
nie przemknął cień niezadowolenia. Już w  świątyni wyczuł, że
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uzdrowiciel nie należy do potulnych i  nadeszła pora, by ktoś na-
uczył go, że tutaj rządzi on, syn Czerwonego Wilka.

— Próbujesz mi grozić? — zadrwił, zbliżając się niebezpiecz-
nie. — Zdaje się, że wy, Sethyjczycy, nie potraficie dobierać sobie
przeciwników.

Suen instynktownie zrobił krok w  tył, a  potem cofnął się, aż
uderzył plecami o  ścianę zadaszenia.

— Zapominasz, że ode mnie zależy los twego brata, Raghu —
odparł, patrząc mu prosto w  twarz, jakby rzucał nieme wyzwanie.

— A  ty zapominasz, gdzie twoje miejsce — warknął Asura,
mrużąc oczy niczym wilk.

— Co robisz?! — jęknął uzdrowiciel, kiedy mężczyzna przyparł
go do zabudowy sań ciężarem własnego ciała.

Chłopiec natychmiast stanął w  jego obronie, uderzając wojow-
nika w  ramię i  szarpiąc za pas z  bronią na jego biodrach.

— Puszczaj go!
— Wynoś się, inaczej poderżnę ci gardło — warknął Asura,

sięgając do pochwy po ostrze.
— Idź — wykrztusił Suen.
Yani przez moment wahał się, rozdarty między obawą o  własne

życie a  lojalnością wobec przyjaciela. W  końcu, z  pewnym oporem
i  wciąż oglądając się za siebie, opuścił sanie.

Gdy tylko zniknął, Suen spróbował odepchnąć Ragha. Bezsku-
tecznie.

Naraz poczuł na szyi chłodne palce, które zacisnęły się wokół
gardła, i  zamarł.

— Znam sposoby, żeby nauczyć cię posłuszeństwa — wycedził
Asura i  gwałtownie wsunął mu kolano między uda. — Nie zmuszaj
mnie, żebym ich użył.

Suen otworzył szerzej oczy, a  nogi ugięły się pod nim, tak że tyl-
ko siła wojownika trzymała go w  pozycji pionowej. Natychmiast zro-
zumiał, do czego mężczyzna zmierza. Spojrzał w  chłodne, stalowe
oczy, w  których czaiło się coś nieobliczalnego. Tak, Wilczy Syn był
zdolny do gwałtu, był zdolny do wszystkiego, byle osiągnąć swój cel.



25

— Możesz nas nienawidzić, ale od teraz będziesz żył według
naszych zasad — powiedział. — Śpisz, kiedy my śpimy. Jesz, kiedy
my jemy. Robisz, co każę i  trzymasz język na wodzy. Zrozumiałeś?

Odchylił głowę i  zmusił uzdrowiciela, by spojrzał mu w  twarz.
Suen przez chwilę wytrzymał to spojrzenie, po czym spuścił wzrok,
zaciskając zęby. Naraz chwyt na szyi zelżał i  wojownik uwolnił go
spod własnego ciężaru.

— Za chwilę widzę cię przy ogniu — powiedział, zmierzając do
wyjścia. — Nie mam w  zwyczaju ostrzegać drugi raz — dodał jesz-
cze, nim opuścił sanie.

Suen dotknął obolałej szyi, na której pozostał zaczerwieniony
ślad, po czym z  wolna osunął się na podłogę, próbując wyrównać
oddech i  pozbierać myśli. Wiedział jedno: musi zrobić wszystko, by
Yani był bezpieczny.



„Plemię A-Hanu zamieszkuje dolinę otoczoną
ze wszech stron górami Khaz Ardrah. Mężczyźni
z  tego szczepu to uzdolnieni wojownicy, a  także
niezrównani myśliwi. Co niezwykłe, jako jedyni
spośród Raghów oswoili śnieżne wilki.

[…]

Śnieżne wilki znacznie różnią się od wilków
z  nizin. Nie tylko większą siłą, wytrzymałością
i  grubszą sierścią, która dobrze chroni przed
mrozem, ale również tym, że osiągają dwukrotnie
większe rozmiary. Zwierzęta te mają dla plemienia
A-Hanu szczególną wartość. Służą nie tylko jako
siła pociągowa, lecz także polują, chronią i  dają
nocą ciepło, a  po śmierci wykorzystuje się ich
futro, kły i  pazury. Jednak tylko Raghowie słu-
żący wodzowi posiadają na własność wilka.
Ograniczenia wiążą się z  utrzymaniem władzy
i  zapewnieniem bezpieczeństwa, a  przywilej służy
także podkreśleniu statusu wojownika.

[…]

Niegdyś zdobywano wilki, kradnąc młode
z  miotów. Jednak oswajanie dzikiego zwierzęcia
zajmowało zbyt wiele czasu, toteż Raghowie
postanowili hodować je pośród siebie. Mógł to
robić tylko wybrany, doświadczony hodowca,
a  zwyczaj ten przechodził na jego potomków.

[…]



Po śmierci wilczego brata opłakiwano jak
bliskiego członka rodziny, a  niepisane prawo
Raghów zabraniało krzywdzenia tych zwierząt.
Każdy, kto dopuścił się takiego czynu, został
okryty hańbą.”

KronikiRaghów, tom VII
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3. NAVAH

9
Raghowie przemierzali puszczę, coraz głębiej zanurzając się

w  morze drzew, gdzie szeroki trakt ułatwiał jazdę i  pozwalał za-
przęgom rozwijać sporą prędkość. Potężne korony zamykały się
nad ich głowami niczym śnieżne kopuły, tworząc tunel, który chro-
nił przed opadami. Opasłe pnie po obu stronach stanowiły zaś
mocną barierę przed wiatrem. Leśna głusza obfitowała też w  dziką
zwierzynę, dzięki czemu wojownicy nie musieli obawiać się o  świe-
żą strawę, zwłaszcza że nie przepadali za sięganiem do zapasów,
które traktowali zawsze jako ostateczność.

Przez większość tych leniwych godzin przestrzeń wokół wypeł-
niały odgłosy wilczego sapania i  szum płoz sunących po śniegu.

— Zasnął — mruknął Hakan, gdy Asura ruchem głowy kazał
sprawdzić, co z  Sethyjczykiem. Obaj mężczyźni siedzieli zazwyczaj
na przedzie sań w  otwartych siedziskach i  nie widzieli, co dzieje się
pod zadaszeniem.

— A  szczeniak?
— Waruje przy nim jak ten pies. Kazałem mu okryć uzdrowi-

ciela dodatkowymi futrami, żeby nie zamarzł we śnie.
Asura tylko kiwnął głową, po czym wrócił do czyszczenia broni.
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W  trakcie dłużącej się jazdy nie miał do wyboru zbyt wielu rozry-
wek, dlatego głównie ostrzył noże, nawet po wielokroć te same. Ich
rękojeści wykonano z  kości pokrytej skórą, a  ostrza z  wydobywanej
w  górach, rzadkiej rudy żelaza, która nadawała metalowi czarną bar-
wę. Każdy z  noży został wykończony tak, by idealnie leżał w  dłoni
Wilczego Syna. Część służyła do rzucania na odległość, niektóre do
walki wręcz, a  inne do polowania. Lata morderczych treningów na-
uczyły Asurę właściwie z  nich korzystać, a  pośród plemienia niewie-
lu było takich, którzy potrafili dorównać mu w  tej sztuce.

Starszy Ragh przysiadł obok na ławie wyściełanej skórami i  po
chwili ciszy znów przemówił.

— Co zrobisz z  Sethyjczykiem po tym, jak wyleczy Kahena?
Tam, w  świątyni, powiedziałeś tylko to, co chciał usłyszeć. Ani
przez chwilę nie wierzyłem w  te kłamstwa.

Asura zmarszczył czoło, nie przerywając zajęcia.
—Ważne, że on w  nie wierzy. Nie będzie próbował uciekać.
Hakan skrzyżował ręce na piersi, spoglądając w  dal.
— Może nam się przydać w  twierdzy — zasugerował. — Nikt

nie będzie go szukał. Pewnie jest wygnańcem. Co by robił na obcej
ziemi?

— Prędzej odbierze sobie życie, niż zostanie naszym niewolni-
kiem — parsknął Asura. Co do tego nie miał wątpliwości. — Poza
tym jeśli zostanie w  twierdzy, wywoła tylko zamieszanie.

Obaj spojrzeli po sobie i  wiedzieli, w  czym rzecz. Dziwny męż-
czyzna przykuwał uwagę. Jego uroda była tak rzadka i  niespotykana
na północy, że zapewne będzie burzyć krew niejednemu z  Raghów.
Do tego niepokorny charakter nie ułatwiał sprawy. Obecność ko-
goś takiego pośród plemienia mogła wnieść niepotrzebne napięcie
i  doprowadzić do konfliktów, a  tego Asura wolał uniknąć. Wystar-
czy, że wszedł na wojenną ścieżkę z  szamanem po tym, gdy zdecy-
dował się odnaleźć Sethyjczyka.

Na myśl o  szamanie wykrzywił wargi. Ten cwany lis podporząd-
kował sobie starszyznę, która tańczyła, jak im zagrał. Nawet Czewo-
ny Wilk dał się omotać jego czarom. Asura dawno temu postanowił,
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że gdy tylko obejmie władzę, z  miejsca się go pozbędzie.
— Nie obchodzi mnie, co będzie z  Sethyjczykiem. Najważniejsze,

żeby uzdrowotnił Kahena — powiedział w  końcu, ucinając temat.

* * *

W  Puszczy Morren, gdzie potężne korony drzew kradły światło
dnia, zmierzch zdawał się nadchodzić znacznie szybciej niż w  doli-
nie. Mimo słabej widoczności Raghowie nie przerywali podróży; po
zmroku poruszali się w  blasku pochodni i  polegali na wilczych
zmysłach. Zwierzęta bowiem instynktownie wiedziały, dokąd podą-
żać, a  wyostrzony wzrok pozwalał im dobrze widzieć w  ciemności
i  w  porę unikać przeszkód.

Gdy wreszcie wojownicy postanowili rozbić obóz, księżyc daw-
no wisiał na niebie, rzucając na śnieg zimny poblask. Suen, jak
i  Yani, nie wyglądali z  sań, póki Hakan nie kazał im poczekać przy
ogniu na namiot. Nie trwało to długo, gdyż Raghowie wprawieni
byli w  stawianiu watru, tak jak i  w  rozpalaniu ognia.

Ten, w  którym mieli spędzić dzisiejszą noc, wzniesiono z  kilku
wysokich drągów wspartych na sobie, tak że tworzyły podłużny
szkielet o  spadzistych ścianach. Cały stelaż osłonięto szczelnie
zszytymi skórami i  futrami renów, a  dolną krawędź pokrycia przy-
bito kołkami do ziemi, pozostawiono jednak szczelinę dla świeżego
powietrza. Na szczycie znajdował się otwór dymowy, w  razie po-
trzeby zakrywany.

Watru miało niewielkie wejście poniżej miejsca spinania skór
i  Suen musiał schylić głowę, by dostać się do wnętrza. Ku własne-
mu zaskoczeniu odkrył, że w  środku jest sporo przestrzeni. Zauwa-
żył też, że ziemię wyłożono skórami, a  pośrodku zagłębienia,
w  otoczeniu kamieni, płonęło niewielkie palenisko, dające światło
i  ciepło. Pod skórzaną ścianą znalazł skrzynię, w  którą zapakował
niewielki dobytek. Z  niepokojem zauważył brak jakichkolwiek
przesłon pomiędzy czterema posłaniami, które przygotowano do
spoczynku, a  które, jak się domyślał, należały także do Asury i  Ha-
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kana. Na myśl, że będzie musiał dzielić z  Raghami przestrzeń na-
miotu, żołądek ścisnął mu się nieprzyjemnie.

Naraz usłyszał wycie.
Ten wibrujący, przeciągły dźwięk przyprawił go o  dreszcze.

Brzmiał jak pierwotna, tajemnicza siła, która zagarnia wszystko wo-
kół na własność. Zaraz rozległ się kolejny skowyt, a  po nim następ-
ne. Przez chwilę wilcza pieśń przenikała puszczę do głębin jej
jestestwa, a  świat jakby zamarł, wsłuchując się w  te dźwięki. Suen
i  Yani także znieruchomieli; otrząsnęli się dopiero wtedy, kiedy wy-
cie ucichło. W  ostatnich dniach słuchali go z  daleka, gdy Raghowie
zbliżali się do świątyni; jednak słyszane z  bliska robiło nieporówny-
walnie większe wrażenie.

Obaj zdjęli wierzchnie okrycia, po czym przysiedli przy paleni-
sku. Chwilę później we wnętrzu pojawił się Hakan, który przyniósł
ze sobą kociołek z  pitnym miodem i  dwie miski gulaszu. Powiesił
naczynie nad ogniem, po czym wcisnął im jadło do rąk.

— Lepiej zacznij jeść, Sethyjczyku. Nie myśl, że pozwolimy ci
umrzeć z  głodu — mruknął i  zaraz potem zniknął na zewnątrz.

Suen zmarszczył czoło, wpatrując się w  kawałki mięsa zanurzo-
ne w  sosie własnym. Po tym, co wydarzyło się podczas poprzednie-
go postoju, nie był w  stanie niczego przełknąć. Żołądek za mocno
ściskała mu gorycz. Poza tym, odmawiając jedzenia, chciał pokazać
niezgodę na takie traktowanie. Teraz jednak, gdy Hakan otwarcie mu
zagroził, nie miał innego wyjścia, jak tylko zacząć jeść. Włożył do
ust niewielki kęs, po czym syknął, gdy odezwał się ból w  szczęce.

— To przeze mnie — bąknął Yani, wpatrując się w  łyżkę, którą
ściskał w  palcach. — Brat Raldi zawsze powtarzał, że mam siano
w  głowie.

— Przestań już. To nie twoja wina — odparł Suen. — I  nie
masz siana w  głowie, tylko gniazdo myszy.

— To jakaś różnica?
— Żadna. — Ledwie to wypowiedział, poczuł na sobie wzrok

Asury, który właśnie wszedł do namiotu. Ragh zmierzył go przeni-
kliwym spojrzeniem i  przykucnął przy ogniu.
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— Czemu tego nie wyleczysz? — zapytał, wskazując głową na
ciemniejący już ślad po ciosie, który widniał na pobladłej skórze.

Suen zapatrzył się w  płomienie. Nie miał ochoty tłumaczyć na-
tury swej mocy, której wojownik i  tak by nie pojął, ale wyczekujące
spojrzenie szarych oczu domagało się wyjaśnień.

— Nie potrafię leczyć siebie samego, żaden Sethyjczyk nie po-
trafi. Jesteśmy odporni na własny dar. Tak już zostaliśmy stworzeni
— odparł krótko.

Asura milczał chwilę, przyglądając mu się w  nieodgadniony
sposób, jakby rozważał, czy to, co właśnie usłyszał, jest prawdą.
Nagle sięgnął do skórzanego pasa na biodrach i  wyciągnął nóż,
a  uzdrowiciel znieruchomiał na widok ostrza.

— Nie ruszaj się — mruknął Ragh, po czym przyłożył mu
ostrze do twarzy, w  miejscu opuchlizny. — Trzymaj w  ten sposób
— nakazał.

Suen w  pierwszej chwili drgnął i  przymrużył powieki, gdy chłód
metalu wywołał nieprzyjemny dreszcz. Wtedy przypomniał sobie,
że Drillowie przykładali zimne przedmioty do obolałych miejsc.
Ponaglony ruchem głowy, przejął trzonek noża, który okazał się
dużo cięższy, niż na to wyglądał.

— Najpierw zaciskasz dłoń na moim gardle, a  potem oddajesz
mi własny nóż? — zapytał, nie patrząc na wojownika, a  w  jego gło-
sie kryła się nuta prowokacji.

Asura zmarszczył brwi, po czym rozprostował kolana, spoglą-
dając na uzdrowiciela z  góry.

— Nie zamierzam cię skrzywdzić, jeśli mnie do tego nie zmu-
sisz. Ale zrobię wszystko, żeby dowieźć cię żywego do twierdzy.
Nawet jeśli to oznacza, że będę musiał zadać ci ból. Dlatego dla
własnego dobra przestań ze mnąwalczyć.

— Nie walczę z  tobą, Raghu — odparł Suen, patrząc mu teraz
intensywnie w  oczy. — Chcę tylko ochronić siebie i  chłopca.

Asura przymrużył powieki, jakby ważył słowa uzdrowiciela,
ale nic nie odpowiedział. Naraz osłona wejścia poruszyła się i  do
namiotu wszedł Hakan. Odruchowo ściągnął brwi na widok
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broni w  dłoni Sethyjczyka.
— Lepiej mu to zabierz przed spoczynkiem. Jeszcze we śnie

poderżnie nam gardła — mruknął po raghijsku.
— Nie jest głupi. Dobrze wie, że jego życie zależy od nas.
Hakan przysiadł po przeciwnej stronie paleniska, po czym

przyjrzał się krytycznie uzdrowicielowi.
— Lepiej, żebyś miał rację.
Chwilę później ktoś zajrzał do wnętrza i  podał pieczeń. Podczas

posiłku mężczyźni wymienili kilka uwag na temat obozowiska i  dal-
szej podróży. Między sobą porozumiewali się we własnym języku,
dlatego Suen niczego nie rozumiał. Podsłuchując ich rozmowę, do-
szedł do wniosku, że twardy i  surowy język Raghów w  niczym nie
przypomina melodyjnego sethyjskiego czy lekkiego w  wymowie
faldońskiego. Nie sądził, by łatwo mu przyszło opanować ich mo-
wę, mimo że szybko się uczył nowych języków. Starał się jednak za-
pamiętać różne wyrażenia, powtarzając je w  myślach choćby dla
zabicia nudy.

Po posiłku wojownicy pozbyli się odzienia, które zawiesili na
sznurach wokół paleniska, by wyschło przez noc. Chcąc nie chcąc
Suen przyglądał się ich ciałom. Silne, dobrze umięśnione, o  szero-
kich barkach i  rozbudowanej klatce piersiowej, zupełnie różniły się
od ciał smukłych Sethyjczyków czy krępych Drillów. Jego uwagę
przyciągnęły zwłaszcza tatuaże zdobiące skórę. Kręte symbole wiły
się niczym węże: zaczynały się u  nadgarstka lewej ręki, a  kończyły
na połowie torsu. W  świetle ognia dostrzegł też liczne blizny na
ciałach obu wojowników, ale gdy Asura pochwycił jego spojrzenie,
odwrócił wzrok.

— Załóż to — rozkazał Ragh, podając przepoconą bawełnianą
koszulę, którą nosił cały dzień pod tuniką. Nie czekając na reakcję
uzdrowiciela, wcisnął mu ubranie do rąk, po czym zwrócił się do
Hakana:

— Przyprowadź Navah.

* * *
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Suen zmiął odzienie w  dłoniach, marszcząc czoło i  zastanawia-
jąc się, czy był to kolejny zwyczaj Raghów. Przeczucie podpowiada-
ło, że prawda wcale mu się nie spodoba.

— To wasz zwyczaj? Każecie nosić własne ubrania jeńcom? —
zapytał, zdobywając się na ironię.

— Zadajesz za dużo pytań, Sethyjczyku — odparł Ragh, mie-
rząc go z  ukosa. — Lepiej rób, co każę. Inaczej zostawię na tobie
zapach w  inny sposób. O  wiele mniej przyjemny.

Ostatnie słowa zabrzmiały jak groźba, a  Suen z  miejsca pojął,
co oznaczają i  spiął się cały. Nie zamierzał jednak drążyć, dlaczego
Ragh miałby zostawiać na nim zapach. Uznał też, że stawianie opo-
ru na nic się nie zda. Wiedział, że jeśli nie wykona polecenia, zosta-
nie zmuszony siłą, a  tego wolał uniknąć.

Wstał od ognia i  odwrócił się plecami do mężczyzny, a  potem
z  pewnym wahaniem zaczął zdejmować szatę. Odwiązał pas, któ-
rym oplatał biodra, po czym rozsznurował wiązanie pod szyją koń-
czące się w  talii. Zsunął z  ramion wierzchnią warstwę, która opadła
miękko u  stóp.

— Na nagą skórę — zażądał Asura, przyglądając mu się z  bo-
ku. — Ty też — powiedział do chłopca, który dostał koszulę dru-
giego wojownika.

Uzdrowiciel zerknął na Yaniego i  kiwnął głową, dając mu do zro-
zumienia, żeby wykonał polecenie. Sam, z  poczuciem upokorzenia,
przeciągnął przez głowę bawełnianą bieliznę. Przez chwilę stał obna-
żony, po czym narzucił koszulę. Tak jak się spodziewał, okazała się za
duża w  ramionach i  klatce piersiowej, a  przy tym ledwie sięgała poło-
wy uda. Miała też wycięcie pod szyją, ale bez sznurków, którymi Suen
mógłby ją zawiązać, co sprawiało, że czuł się niemal nagi. W  dodatku
koszula pachniała mieszaniną potu i  ziół, którego pewnie długo nie
będzie mógł pozbyć się z  ciała, pomyślał. Kiedy znów spojrzał wo-
jownikowi w  twarz, z  całych sił starał się zachować godność.

Naraz osłona namiotu rozchyliła się i  wraz z  Hakanem do wa-
tru wkroczył potężny, biały wilk, sięgający mężczyźnie niemal do
pasa. Na widok zwierzęcia Suen zamarł niczym głaz, niezdolny wy-
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dobyć z  siebie głosu, a  Yani momentalnie przywarł do niego bo-
kiem. Obaj patrzyli z  trwogą, jak bestia podchodzi do Asury i  ociera
się pyskiem o  dłoń wojownika, jak ten pochyla się, pozwalając lizać
twarz, po czym mierzwi jasne futro. Nie okazywał przy tym ani
krzty lęku, wręcz przeciwnie. Zdawał się zupełnie panować nad
zwierzęciem, a  ono zdawało się całkowicie mu oddane.

Ta dziwna czułość, jaką sobie okazywali, sprawiła, że Suen po-
czuł się nieswojo. Niemal jak intruz, jakby patrzył na coś, czego nie
powinien widzieć. Nie podejrzewał, że barbarzyńcy są zdolni oka-
zywać jakiekolwiek wyższe uczucia. Wyglądało na to, że mieli więcej
serca dla zwierząt niż dla ludzi, pomyślał i  zarazem uznał, że nigdy
nie pojmie więzi łączącej ich z  tymi bestiami.

W  pewnej chwili wilk przerwał powitania, a  jego uwaga skupiła
się na nim i  chłopcu. Suen odruchowo skrył Yaniego za własnymi
plecami, czując, jak bardzo ten się boi. Sam z  trudem zachowywał
spokój, ale lęk o  chłopca trzymał go w  ryzach.

— Nie ruszaj się, Sethyjczyku. I  nie okazuj lęku. Navah tego nie
lubi — mruknął Asura.

Suen wstrzymał oddech, gdy bestia podeszła blisko i  obwąchała
mu krocze, po czym szturchnęła rękę pyskiem, w  którym jeżyły się
rzędy ostrych kłów. Momentalnie spiął się cały, zdając sobie sprawę,
że te szczęki mogą pozbawić go życia jednym kłapnięciem.

— Zabierz ją— wykrztusił przez ściśnięte gardło.
— Przyzwyczajaj się — odparł Asura, którego w  jakiś sposób

bawił ten widok. — Wilk zawsze śpi z  nami. Jesteś obcy i  musi cię
poznać, zanim zostanie na noc w  watru. Nic ci nie grozi, dopóki
masz na sobie mój zapach.

Suen spojrzał w  szare oczy i  momentalnie zrozumiał, po co
musiał założyć koszulę. Zapewnienie Ragha jednak ani trochę go
nie uspokoiło. Nagle Wilczy Syn powiedział coś do Hakana, a  ten
odciągnął na bok chłopca, który nawet nie próbował się wyrwać.

— Co robisz? — Uzdrowiciel zrobił krok w  tył, gdy Asura
podszedł bliżej, mierząc go spojrzeniem spod na wpół przymknię-
tych powiek.
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— Musisz mi zaufać — powiedział, po czym chwycił Sethyj-
czyka za ramię, by stanąć za jego plecami. Potem objął go przedra-
mieniem, przyciskając do klatki piersiowej.

Suen w  pierwszej chwili zaniemówił, ale kiedy tylko odzyskał
panowanie nad sobą, spróbował się wyswobodzić. Jednak Ragh
trzymał zbyt mocno, więc zawisł tylko bezradnie w  jego objęciach.
Wtedy poczuł na twarzy dotyk chłodnego wilczego nosa.

— Dlaczego to robisz? — jęknął.
— Navah musi zostawić na tobie własny zapach — odparł

Ragh krótko, wyczuwając, jak uzdrowiciel drży na całym ciele. Bał
się. Po raz pierwszy Wilczy Syn czuł, że Sethyjczyk naprawdę się
boi. — Mówiłem już, że nic ci nie grozi — dodał, jakby chciał go
uspokoić, choć cała sytuacja sprawiała mu satysfakcję.

Suen przymknął powieki, gdy szorstki, ciepły język dotknął
skóry w  miejscu opuchlizny. Zacisnął szczęki, pozwalając bestii li-
zać twarz i  ocierać się o  siebie pyskiem. Jej bliskość i  bliskość Ragha
przyprawiały go o  dreszcze. Znajdował się w  pułapce, z  której nie
mógł uciec, jak zwierzyna schwytana we wnyki. Ta bezsilność spra-
wiła, że w  pewnej chwili przestał walczyć sam ze sobą i  zwyczajnie
się poddał.

Wtedy odkrył, że przestał się bać.
Rozchylił powieki i  spojrzał w  złote oczy, w  których kryło się

coś, czego nie mógł pojąć: dzikość, a  jednocześnie łagodność;
zwierzęcość, a  jednocześnie coś ludzkiego. Przez chwilę miał wra-
żenie, że bestia do niego przemawia – a  może tylko mu się zdawa-
ło?, pomyślał.

— Teraz należysz do stada — powiedział Asura z  lekką kpiną.
— Do stada?
— Ja i  wilk tworzymy stado, Sethyjczyku.
Uzdrowiciel zmarszczył czoło, nie mogąc do końca pojąć, co to

oznacza. Naraz wojownik wydał z  siebie krótkie warknięcie i  Navah
przerwała kontakt. W  tej samej chwili zwolnił chwyt, przez co Suen
zachwiał się na miękkich nogach. Runąłby na skóry, gdyby Ragh nie
przytrzymał go za ramię.
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Kiedy tylko Suen poczuł dotyk jego dłoni na nagiej skórze,
z  miejsca odzyskał rezon i  bez słowa wyrwał rękę. Asura zmrużył
powieki, patrząc na niego z  napięciem skrytym w  wyrazie twarzy.

— Od dzisiaj Navah będzie spać przy tobie — powiedział. —
Zapewni ci ochronę i  ciepło w  drodze do twierdzy. Albo to, albo
będziesz spał przy mnie. Wybór należy do ciebie.

— Mam wybierać pomiędzy dwoma bestiami? To nie jest żaden
wybór — odparł Suen chłodno, nie patrząc mu w  twarz.

Ragh parsknął, rozbawiony, po czym wydał polecenie, a  zwierzę
ułożyło się wzdłuż posłania uzdrowiciela. Narzucił na ramiona fu-
tro i  bez słowa wyjaśnienia wyszedł z  namiotu w  zimną, ciemną
noc. Hakan odprowadził Asurę wzrokiem, jakby wiedział, dokąd
zmierza, po czym rzucił Sethyjczykowi zwinięty rzemień.

— Zwiąż szczeniakowi nogi i  ręce. Jest zbyt głupi, żeby trzymać
go wolno. A  tobie nie radzę niczego próbować — ostrzegł, po
czym legł na futrach.

Suen spojrzał na Yaniego, który tylko wzruszył smętnie ramio-
nami i  wyciągnął przed siebie ręce.

— Myślisz, że nic nam nie zrobi? — zapytał, spoglądając z  nie-
pokojem na wilka.

— Chcę w  to wierzyć tak samo jak ty — odparł Suen, nie ukry-
wając własnych obaw.

Wziął do ręki rzemień, po czym bez zastanowienia schował go
pod posłanie. Potem, nie mając większego wyboru, obaj ostrożnie
ułożyli się przy bestii, na samej krawędzi legowiska.
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4. KURUK

9
Ziemie Raghów, kilka tygodni wcześniej

Asura skończył wiązać wystygłe tuszki zajęcy, które dziś upolo-
wali, po czym rozprostował nogi i  naciągnął na głowę kaptur ocie-
planej tuniki, spoglądając przed siebie. Niebo nad Doliną Kłów
zdążyło poszarzeć, a  ze szczytów Khaz Ardrah spływały już wie-
czorne mgły, niosące ze sobą mroźny oddech nadchodzącego
zmierzchu. Pora wracać, jeśli chcemy dotrzeć do twierdzy przed za-
padnięciem nocy, pomyślał, marszcząc brwi.

— Wracamy? — zapytał jego młodszy brat, Kahen, który naj-
widoczniej myślał o  tym samym. Kończył właśnie czyścić strzały
i  chował je do kołczanu. — Długo nam zeszło. Hakan będzie się
niepokoił — dodał, chociaż prawda była taka, że zmarzł już po-
rządnie i  zgłodniał, więc jedyne, o  czym teraz marzył, to powrót do
ciepłej izby.

— Nie spieszy mi się do twierdzy ani ojca — mruknął Asura,
wydmuchując z  ust kłąb ciepłej pary.

Najchętniej wróciłby dopiero za kilka dni, ale jako następca wo-
dza nie mógł tak po prostu porzucić obowiązków i  zniknąć, chociaż
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czasem nie pragnął niczego innego. Kiedy już nie wytrzymywał
w  twierdzy, uciekał zza murów pod pretekstem polowań z  Kahenem.
Polowań, podczas których zwykle łapali kilka lisów i  zajęcy, a  głów-
nie włóczyli się po dolinie w  milczeniu.

Tak, dobrze im się razem milczało. Za to Asura najbardziej cenił
Kahena — nie odzywał się bez potrzeby, tylko szedł przy nim w  ciszy.
W  tych krótkich chwilach nie musieli być synami Czerwonego Wilka,
gotowymi spełniać narzucone im obowiązki i  oczekiwania, tylko zwy-
kłymi braćmi, którzy szli przed siebie w  niemym porozumieniu.

— Rób, jak chcesz, ja wracam — odparł Kahen, przerzucając
kołczan przez ramię. Nie tyle przemawiał przez niego rozsądek, ile
zmęczone ciało, które domagało się strawy i  ogrzania. — Nie chcę,
żeby Hakan się denerwował. Nie lubi, kiedy za długo jesteśmy sami
poza murem.

— Hakan to, Hakan tamto — mruknął Asura i  splunął na śnieg.
— Od kiedy jego zdanie tak cię obchodzi?

Młodszy Ragh momentalnie poczerwieniał na twarzy, co nie
umknęło uwadze jego brata. Zmrużył oczy, przyglądając mu się
przenikliwie.

— Tacy jak on nie są dla ciebie — powiedział w  końcu. — Le-
piej o  nim zapomnij .

Kahen zmarszczył czoło.
— Mówisz, jakbyś wiedział, co dla mnie najlepsze — bąknął zły,

chociaż brat znał mężczyznę o  wiele lepiej niż inni i  mógł na jego
temat wiele powiedzieć. W  końcu spędzali mnóstwo czasu razem,
bo Asura uczył się od Hakana wszystkiego, co powinien wiedzieć
o  rządzeniu twierdzą, kiedy już zostanie wodzem. Czasem Kahen
szczerze zazdrościł mu tych nauk, ale nie z  powodu wiedzy, jaką
zdobędzie. Nie miał ambicji znaleźć się na miejscu brata. Wiedział,
że nie nadaje się do przejęcia władzy.

— Znam cię wystarczająco, żeby dać ci dobrą radę — skwito-
wał Asura.

Kahen skrzywił się, ale odpuścił, chociaż nie podobało mu się
to, co usłyszał.
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— To prawda, co o  nim mówią? Że miał kiedyś kobietę i  dziec-
ko? — zapytał ściszonym głosem.

Wilczy Syn wzruszył ramionami i  zapatrzył się ponownie na
horyzont.

— Nigdy nie mówi o  swojej przeszłości. Zresztą, jakie to ma
znaczenie? — odparł nieco poirytowany, a  potem przerzucił dzi-
siejszą zdobycz przez ramię okryte futrem.

— Rusz się. Wracamy — dodał i  podążył w  stronę sanek pozo-
stawionych na skraju lasu.

Kahen przez moment patrzył za nim, po czym zrównał się
z  nim krokiem. Szli polaną w  milczeniu, znacząc drogę śladami za-
jęczej krwi, a  ciszę wokół mąciło tylko trzeszczenie śniegu pod bu-
tami. Naraz Asura zawył niczym wilk, osłaniając usta dłońmi, kiedy
dostrzegł, że Navah nie ma przy sankach. Pewnie wciąż goniła za
jakąś sarną, pomyślał, kiedy nie doczekał się odpowiedzi. W  Porze
Wielkich Mrozów nieczęsto nadarzała się okazja, by wyjść poza
mury twierdzy, toteż kiedy wilczyca poczuła zew wolności, długo
nie mógł jej przywołać. Kahen także nigdzie nie widział własnego
wilka. Zawył kilka razy, mącąc spokój zapadającego zmierzchu, ale
jego wezwanie również pozostało bez odpowiedzi. Zmęczony, roz-
łożył się na wyściełających sanki futrach i  zamarzył o  drzemce.

— Wstawaj. Nie będziemy tu bezczynnie czekać. Ze wzgórza
możemy zjechać sami — powiedział Asura, chowając tuszki pod
skórami, żeby zabezpieczyć zdobycz na czas jazdy.

Kahen podniósł się z  niechęcią, po czym uderzył kilka razy rę-
koma o  ramiona, żeby trochę się rozgrzać. Stanął na płozy i  ode-
pchnął się na zmianę to lewą, to prawą nogą, a  lekka, drewniana
konstrukcja z  łatwością ślizgała się na grubej warstwie świeżego
śniegu, który napadał z  rana.

— Stój — syknął nagle Asura i  podniósł rękę, żeby zatrzymać
go w  miejscu.

— Co…
— Słuchaj. — Starszy z  braci ściszył głos.
Kahen, zaniepokojony, zaczął nasłuchiwać. W  tej samej chwili
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w  pobliżu rozległ się ryk, który dobiegał od strony lasu, tuż za ich
plecami. Tylko jedno zwierzę wydawało taki odgłos.

— Kuruk— wymamrotali niemal równocześnie.
Kuruk, matka zwierząt, olbrzymia niedźwiedzica o  krwistych

oczach i  pooranym bliznami pysku, najgroźniejsza z  bestii, jakie
znali. Trzykrotnie większa od rosłego Ragha, mogła zabić samym
machnięciem łapy, a  jednym kłapnięciem szczęk pozbawić głowy.
Tylko nieliczni, którzy spotkali ją na swej drodze, zdołali ujść z  ży-
ciem, by o  niej opowiedzieć.

Wojownicy wymienili spojrzenia i  Kahen dostrzegł w  oczach
brata lęk. To jeszcze bardziej go przeraziło, bo Asura prawie nigdy
się nie bał, a  nawet jeśli — nigdy tego nie okazywał. To oznaczało
jedno: że obaj są zgubieni, jeśli za chwilę nie pojawią się wilki.

— Jedź! — krzyknął nagle Asura, nie tracąc zimnej krwi. —
Z  góry masz szansę uciec.

Kahen jednak wciąż stał, zmrożony strachem, ale i  wahaniem.
— Co z  tobą? Powiedziałem, jedź! I  nie zatrzymuj się.
Ten rozkaz podziałał na młodszego chłopaka jak kubeł zimnej

wody. Momentalnie oprzytomniał i  zaczął biec, starając się rozpę-
dzić sanki, choć nogi drżały mu na płozach. Asura w  tym czasie po-
zbył się zdobyczy, licząc, że to zwabi niedźwiedzicę i  że dzięki temu
zyskają trochę czasu na ucieczkę. Potem ruszył w  ślad za bratem.

Dopiero po chwili Kahen spojrzał za siebie i  z  miejsca pożało-
wał, że to zrobił. Wyłoniła się spośród ośnieżonych drzew, rozpę-
dzona niczym lawina. Białe futro znaczyły plamy krwi, z  pyska
ciekła piana, a  w  ciemnych oczach płonęło szaleństwo. Ominęła
martwe zające, zupełnie nie zwracając na nie uwagi.

Biegła w  ich kierunku.
Była szybka, zbyt szybka. Już doganiała Asurę, który trzymał się

z  tyłu. Nagle Kahen zobaczył, że brat zatrzymał sanie i  przewrócił
na bok, żeby odciąć drogę bestii, a  sam wyciągnął noże, gotów do
walki. „Nie zatrzymuj się!”, przypomniał sobie jego słowa.

Zacisnął zęby. Wiedział, że powinien posłuchać, nie radził sobie
za dobrze w  walce, nie miał żadnych szans z  Kuruk, tylko by zawa-
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dzał, ale Asura też nie miał szans. Nie bez wilków, których nadal
nigdzie nie było. Gdzie jesteście, kiedy was potrzebujemy?!, pomy-
ślał ze złością.

Nie zastanawiając się dłużej, gwałtownie zatrzymał sanki, na
granicy zjazdu. Spojrzał w  dół. „Z  góry masz szansę uciec”. Miał
też szansę zdobyć dla Asury trochę czasu, do powrotu wilków. Był
szybki, potrafił lawirować między drzewami, mógłby umknąć Ku-
ruk. Nie tracąc ani chwili, zaczął głośno krzyczeć i  gwizdać, próbu-
jąc odwrócić uwagę niedźwiedzicy. Chciał, by pobiegła za nim.

Potężne zwierzę warczało chwilę, machając głową na boki, jak-
by niezdecydowane, którego z  braci zabić najpierw. Wreszcie po-
rzuciło starszego Ragha i  zerwało się w  stronę Kahena. Gdy biegło,
przypominało rozpędzoną górę mięśni, której nic nie mogło po-
wstrzymać i  która niszczy wszystko na swej drodze. Wtedy Kahen
zdał sobie sprawę, że właśnie zagląda śmierci w  oczy.

Rozpędził sanki i  po chwili sunął w  dół. Ściskał kurczowo po-
ręcz, przechylając się do przodu, by zwiększyć prędkość. Drobne
lodowe igiełki smagały twarz i  utrudniały widoczność. Obejrzał się,
czując oddech bestii na karku.

To był błąd.
Nie zauważył w  porę zaspy, która wyrosła jakby spod ziemi.

Wykonał ostry skręt, ale stracił równowagę. Runął w  śnieg i  stoczył
się ze zbocza niczym szmaciana lalka. Stęknął, próbując podnieść
się na łokciach. Otarł twarz ze zmrożonej brei. Zamrugał powieka-
mi i  wtedy zobaczył nad sobą ogromne cielsko Kuruk.

* * *

W  komnacie unosił się duszący zapach kadzideł, gdy szaman,
o  twarzy pokrytej symbolami, ściskał w  dłoniach wisior z  kośćmi
przodków i  odprawiał rytuał. Szeptał starożytne modły do duchów
świata, prosząc o  uzdrowienie. Kahen, którego poddawano obrzę-
dom, leżał w  potężnym łożu, wyścielonym niedźwiedzimi futrami,
i  patrzył przed siebie pustym wzrokiem. Tylko zaciśnięte wargi
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zdradzały jakiekolwiek emocje. Chociaż nikt nic nie mówił, prze-
czuwał, że nie ma już nadziei. Wcześniej mógł jeszcze oczekiwać,
że wyzdrowieje, ale mijający czas nie przynosił poprawy. Kahen
miał wrażenie, że znajdował się w  dziwnym zawieszeniu pomiędzy
życiem a  śmiercią.

Spojrzał z  niechęcią na nogi. Pokryte ziołowymi okładami rany
po pazurach i  zębach goiły się z  trudem, jednak nie broczyły już
cuchnącą, żółtawą mazią. Gorączka dawno opuściła umęczone cia-
ło, teraz słabe i  obolałe. Szaman mówił, że Kuruk raniła go bardzo
głęboko, więc nerwy i  mięśnie mogą się już nigdy nie odbudować,
a  to oznaczało, że nie będzie chodził.

Zacisnął mocniej zęby i  przeniósł wzrok na młodą wilczycę
o  jasnym ubarwieniu, która spoczywała przy łożu. Z  jej ciemnych
oczu wyzierał smutek. Czasem popiskiwała cicho, jakby chciała do-
dać mu otuchy, a  może wciąż przepraszała, że nie przybyła na czas.

Asura i  Hakan także przebywali w  komnacie. Starszy z  męż-
czyzn stał z  rękoma złożonymi na piersi, zdradzając skrywane głę-
boko napięcie na nieruchomym obliczu. Asura opierał się dłońmi
o  kamienną półkę zawieszoną nad paleniskiem i  wpatrywał się tępo
w  buzujący ogień, a  w  zaciśniętej szczęce krył się tłumiony od daw-
na gniew.

Nagle oderwał palce, które zaciskał na ciepłym kamieniu, i  bez
żadnego ostrzeżenia ruszył z  impetem w  stronę szamana. Jednym
ruchem wyciągnął nóż z  pochwy i  wycelował w  gardło mężczyzny,
który momentalnie przerwał trans, ale nie zdołał się osłonić. Tylko
szybka reakcja Hakana uchroniła go od śmiertelnego ciosu.

— Zapanuj nad sobą, Asura — warknął wojownik, jedną ręką
blokując Wilczego Syna wokół gardła, a  drugą zaciskając na jego
nadgarstku. — Szaman robi, co może.

— Jak na razie jest bezużyteczny — odparł wojownik i  splunął
na ziemię. — Może stal rozjaśni mu umysł.

— Jak śmiesz podnosić na mnie rękę, Wilczy Synu! — ryknął
mężczyzna, mierząc go zimnym spojrzeniem, gdy już odzyskał re-
zon. — Dopilnuję, żeby ukarano cię za to bluźnierstwo. — Po tych
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słowach ruszył w  stronę drzwi, które zatrzasnął za sobą z  hukiem.
Zaniepokojona wilczyca uniosła łeb i  zaskomlała.

— Oszalałeś?! — krzyknął Kahen, podrywając się z  posłania,
aż poczuł mdłości. — Starszyzna ci tego nie daruje.

Asura zmrużył oczy i  posłał bratu rozgniewane spojrzenie.
— Kazałem ci uciekać — warknął. — Nigdy nie robisz tego,

co każę!
Kahen zacisnął dłonie na okryciu ze skór. Co mógł odpowie-

dzieć? Że gdyby cofnąć czas, zrobiłby to ponownie? Dotąd mieli
nadzieję, wierzyli, że nogi można uleczyć. Dziś obaj się poddali.

— Miałem zwyczajnie uciec, jak tchórz? — zapytał łamiącym
się głosem i  spojrzał mu w  oczy. — Nie mogłem. Przestań obwi-
niać mnie za to, co się stało!

Asura patrzył przez chwilę w  błyszczące oczy, w  których malo-
wała się cała gama emocji. Tak, winił go, choć nie miał prawa.
Gdyby Kahen nie dał mu tych kilku chwil do przybycia wilków,
które przegoniły niedźwiedzicę, być może byłby teraz martwy. Ale
Asura nie mógł okazać wdzięczności, nie mógł pokazać, że się cie-
szy, że nie jest na jego miejscu, że być może brat uratował mu życie,
choć tak właśnie było.

Na moment zapadło ponure milczenie, ciężkie jak gradowa bu-
rza. Kahen spuścił głowę i  nagle przemówił ściszonym głosem:

— Powinieneś był mnie zabić, tam w  dolinie, wiesz o  tym. Ale
nie zrobiłeś tego i  teraz będę żył jak kaleka. Dlatego jesteś wściekły.
Bo nie miałeś odwagi.

Te słowa uderzyły Asurę bardziej, niż się spodziewał, bo Kahen
właśnie powiedział to, do czego on sam nie potrafił się przyznać
nawet przed sobą: nie miał odwagi zakończyć życia rannego, choć
to było najlepsze rozwiązanie. Obaj o  tym wiedzieli.

Przysiadł zrezygnowany na brzegu łoża, po czym schował nóż
i  zgarbił się, przytłoczony tamtymi zdarzeniami. Znów widział sie-
bie, jak stoi nad poranionym, nieprzytomnym bratem. Jak patrzy na
wilka, który ułożył się przy boku swojego pana, żeby go ogrzać.
Wtedy pomyślał o  Akarze i  Revie, którzy tak lubili Kahena, nie
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mógł im go tak po prostu zabrać. W  tamtej chwili wiedział, że Ka-
hen nie będzie już nigdy więcej chodził, ale z  jakiś egoistycznych
pobudek chciał, by żył.

— Chcę, żebyś żył — wypowiedział własne myśli na głos i  po-
patrzył na niego przez ramię. Potem położył dłoń na głowie brata
i  przyciągnął do swojej, tak że zderzyli się czołami. — Zrobię
wszystko, żebyś chodził. Masz moje słowo — dodał.

Kahen zacisnął powieki. Kilka łez uciekło mu z  oczu. Szybko
starł je z  twarzy.

— Będę żył — obiecał.



„Na północy zima panuje o  wiele dłużej niż
w  innych rejonach lądu. Młodzi Raghowie mu-
szą się szybko nauczyć przetrwać w  tych trud-
nych warunkach. Dzieci od najmłodszych lat
nauczane są polowania i  zabijania, a  pierwszą
rzeczą, jaką otrzymują do rąk, jest nóż.

Kiedy chłopcy z  plemienia A-Hanu osiągną
odpowiedni wiek, przystępują do Rytuału Prze-
miany, który polega na wytropieniu i  zabiciu
dzikiego kota. Gdy spełnią ten obyczaj , zostają
uznani za mężczyzn i  otrzymują tatuaż, który
wykonuje się poprzez nacinanie skóry i  wypeł-
nianie blizn węglem drzewnym”.

KronikiRaghów, tom VI
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5. CENA
NIEPOSŁUSZEŃSTWA

9
Poranek nadszedł zbyt szybko, niosąc ze sobą odrętwienie

i  chłód. W  wygasłym palenisku od dawna nie żarzył się żaden ka-
wałek drewna, a  przez otwór dymny na szczycie watru wpadały
drobne płatki śniegu. Wnętrze namiotu wypełniały miarowe odde-
chy Raghów pogrążonych we śnie. Powietrze przesycała mieszani-
na woni: zapach wilczej sierści, skór i  tłuszczu.

Suen, który nie spał od jakiegoś czasu, w  milczeniu nasłuchi-
wał oddechu chłopca, zastanawiając się, jak przetrwają kolejny
dzień. Naraz poczuł, że wilczyca, która do tej pory leżała spokoj-
nie, poruszyła się i  wstała. Znieruchomiał, wyczekując jej kolej-
nych ruchów, ale Navah zdawała się nie zwracać na niego uwagi.
Otrzepała futro, wyszczerzyła kły w  szerokim ziewnięciu i  po
chwili zniknęła na zewnątrz, by załatwić potrzeby. Suen odetchnął
z  ulgą, ale zaraz okrył się szczelniej futrami, gdy zabrakło ciepła
emanującego z  wilczego ciała.

Po niedługim czasie do jego uszu dobiegł ospały głos Asury,
a  do tych dźwięków dołączył ochrypły baryton należący do Haka-
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na. Niedługo potem w  namiocie zapłonął ogień, a  na zewnątrz
rozległy się nawoływania mężczyzn i  wilcze wycie — znak, że obóz
budził się do życia.

Suen, tak jak i  Yani, opuścił nagrzane legowisko, po czym otulił
się futrem i  usiadł przy ogniu, wpatrując się bezmyślnie w  płomie-
nie. Po chwili do środka wszedł Hakan z  wiadrem parującej wody,
które postawił na ziemi.

— Możecie się w  nim obmyć — wyjaśnił.
Suen nie liczył, że dostanie ciepłą wodę, dlatego zaskoczony, ale

i  wdzięczny, zsunął okrycie, po czym przykucnął przy naczyniu i  od-
garnął włosy. Przytrzymał białe pasma i  opłukał twarz oraz szyję,
wyczuwając pod palcami, że opuchlizna zmalała. Nawet ból jakby
zelżał, pomyślał. Przypuszczał, że to zasługa noża, który dał mu
wczoraj wojownik, a  może i  wilczej śliny. Wszak Drillowie mówili, że
niektóre zwierzęta miały lecznicze właściwości, przypomniał sobie.

Nagle zastygł, wyczuwając, że jest obserwowany. Uniósł twarz
i  pochwycił szare spojrzenie Asury, który wszedł właśnie do watru.
Wilgotne, ciemne włosy kleiły mu się do ramion, a  po nagim ciele
spływały krople wody. Suen otworzył szerzej powieki i  zaraz od-
wrócił wzrok, nieprzyzwyczajony do takiej swobody, która widać
stanowiła część raghijskiej kultury.

Ragh wytarł się do sucha i  owinięty futrem wokół bioder przy-
siadł przy palenisku, biorąc się za poranną strawę. Zaraz dołączył
do niego Hakan, a  Suen i  Yani wraz z  nim.

— Mógłbym wiedzieć, co zamierzasz zrobić z  chłopcem? —
zapytał nagle uzdrowiciel, mącąc ciszę, która towarzyszyła posiłko-
wi. — Nie jest ci do niczego potrzebny. Powinien wrócić tam, gdzie
jego miejsce: do świątyni.

Raghowie popatrzyli po sobie, a  potem Asura odrzucił obgry-
zioną kość do drewnianej miski i  otarł zatłuszczone wargi.

— Zdecydowałem, że jedzie z  nami — powiedział. — Będzie
zabezpieczeniem, gdybyś czegoś spróbował. Ucieczki albo… cze-
goś innego.

— Dałem słowo, że uzdrowię twojego brata — odparł Suen.
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—Nie potrzebujesz niczego więcej .
— Już mówiłem: ja o  tym decyduję. Poza tym nie znam was,

Sethyjczyków. Skąd mam wiedzieć, czy twoje słowo jest coś warte?
— To samo mógłbym powiedzieć o  was, Raghach. A  jednak

zaufałem ci wtedy w  świątyni.
Asura parsknął pod nosem.
—Mówisz, jakbyś miał jakikolwiek wybór.
Suen zacisnął palce na misce. Nie pozostawało mu nic innego,

jak uciec się do ostateczności, nawet jeśli ceną była własna godność.
— Zwróć chłopca świątyni, a  możesz zrobić ze mną, co ze-

chcesz — powiedział najbardziej opanowanym tonem, na jaki mógł
się zdobyć. — Cokolwiek zechcesz — dodał, wiedząc, że Ragh
pragnie jego ciała.

Widział to w  jego oczach i  czuł wczoraj, gdy znajdował się mię-
dzy nim a  wilkiem. Mógł to wykorzystać i  był gotów się poświęcić,
jeśli dzięki temu Yani znów będzie bezpieczny.

Propozycja zaskoczyła wojownika.
Zmarszczył brwi, gdy ich spojrzenia spotkały się ponad ogniem.

Mimo że uzdrowiciel śmiało patrzył w  twarz, Asura dostrzegł na-
pięcie w  jego ciele. Sethyjczykowi musiało bardzo zależeć na dzie-
ciaku, skoro zaoferował własne ciało za jego wolność, pomyślał,
uznając jednocześnie, że tym lepiej będzie zatrzymać chłopca.

— Nie masz nic, czego nie mógłbym wziąć siłą — odparł bez-
namiętnie, ucinając tym samym dyskusję.

Wstał od ognia i  zaczął się ubierać. Chwilę zajęło mu oplatanie
butów rzemieniami i  nakładanie skórzanych ochraniaczy na przed-
ramiona. W  końcu zapiął pas z  bronią na biodrach.

— Idziemy przygotować sanie. Nie wychodźcie z  namiotu, póki
po was nie przyjdę — powiedział tonem ostrzeżenia, po czym opu-
ścił watru razem z  Hakanem.

— Jestem dla ciebie tylko kłopotem — mruknął Yani po chwili
milczenia i  spuścił głowę.

—Wiesz, że to nieprawda.
— To dlaczego ciągle próbujesz się mnie pozbyć?
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— Próbuję cię chronić — odparł uzdrowiciel trochę bardziej
stanowczo, niż zamierzał. — Nie powinieneś tu być. Nie jesteś przy
mnie bezpieczny.

Chłopiec zamilkł, po czym zaczął grzebać patykiem w  paleni-
sku. Na jego twarzy malował się zawód, ale i  determinacja, jednak
Suen nie zwrócił na to uwagi. W  milczeniu legł na posłaniu, pleca-
mi do paleniska, i  przymknął oczy. Chciał przemyśleć, co robić da-
lej, choć obawiał się, że wyczerpał już wszystkie możliwości. Nim
zauważył, przysnął.

Wstał z  dziwnym przeczuciem, że coś się stało. Rozejrzał się,
ale nigdzie nie było chłopca. Może poszedł za potrzebą, pomyślał
i  znowu się położył. Ale kiedy Yani długo nie wracał, zaczął się de-
nerwować.

— Nie wygłupiaj się — powiedział z  myślą, że może bawi się
w  chowanego. Przeszukał skrzynie, ale chłopiec jakby zapadł się
pod ziemię. — Yani… nie zrobiłeś mi tego — wydusił, kiedy do-
strzegł rozgrzebany śnieg przy krawędzi namiotu.

* * *

Gdy Suen odkrył, że Yani uciekł, w  pierwszej chwili chciał po-
wiadomić Raghów, ale z  miejsca naszły go wątpliwości. Asura mógł
odmówić poszukiwań lub jechać dalej bez chłopca, ostatecznie nie
był mu on do niczego potrzebny. Suen nie mógł podjąć takiego ry-
zyka, tak jak nie mógł zostawić Yaniego na pastwę losu. Dzieciak
nie miał żadnych szans na przeżycie, znajdowali się zbyt daleko od
świątyni, żeby trafił z  powrotem na własną rękę, nie wspominając
o  zagrożeniach, jakie czyhały na niego w  puszczy. Uzdrowiciel
spojrzał na tylną ścianę namiotu i  w  tej samej chwili podjął decyzję:
musiał sam sprowadzić chłopca do obozu.

Szybko ocenił możliwości. Wymknięcie się głównym wejściem
namiotu nie wchodziło w  rachubę. Wilczy Syn zawsze zostawiał
strażnika. Suen podejrzewał, że bardziej dla ochrony niż pilnowa-
nia, by nie uciekł, bo i  ucieczka to ostatnia rzecz, o  jakiej myślał.
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Wilki wytropiłyby go bez trudu, a  nawet gdyby jakimś cudem zmylił
trop, to zapewne zginąłby po drodze. Od lat żył w  bezpiecznych
murach i  nie znał sposobów na przetrwanie w  dzikiej głuszy. Poza
tym ucieczką skazywał kapłanów na gniew Raghów, którzy w  od-
wecie mogli spalić świątynię. Nie wiedział, do czego barbarzyńcy
byli zdolni i  wolał tego nie sprawdzać.

Pozostawało tylko jedno wyjście, żeby się wydostać z  watru.
Nie tracąc czasu, otworzył skrzynię należącą do Asury i  szperał

w  niej, aż znalazł to, czego szukał. Jak podejrzewał, Ragh nie nosił
przy sobie całej broni i  część noży ukrywał pośród odzienia. Suen
wziął jeden z  nich, po czym wbił ostrze w  skórzaną ścianę namiotu
i  używając wszystkich sił, ciął w  dół. Kiedy skończył robić otwór,
usłyszał zamieszanie dobiegające z  zewnątrz.

Skamieniał, a  serce momentalnie podeszło mu do gardła. Przy-
padł do wejścia i  uchylił skórę. Kiedy wzrok przyzwyczaił się do
światła dnia, dostrzegł, że na skraju obozu toczy się jakiś spór.

— Oddaj mój nóż! — zażądał Jukta, młodzieniec o  krzacza-
stych brwiach i  zadartym nosie. Nerwowym ruchem odgarniał
krótkie włosy za odstające uszy. Był najmłodszym członkiem ra-
ghijskiej załogi i  wyglądał, jakby dopiero niedawno wkroczył w  mę-
ski wiek.

— Nie mam twojego cholernego noża. Może gdybyś lepiej pil-
nował swoich rzeczy, zamiast chlać na umór, nic by ci nie zginęło
— odparł pobłażliwie stojący naprzeciw Urthe, wysoki mężczyzna
okryty szczelnie futrem zapiętym pod szyją.

Jego kompan, zwany Tarczą, zaśmiał się pod nosem, dłubiąc
w  zębach końcem ostrza, który świecił się niemal tak samo jak łysa
głowa jego właściciela.

— Mówiłem, żeby nie brać świeżaków. Nie dość, że trzeba ich
niańczyć, to jeszcze gubią swoje zabawki. Same z  nimi kłopoty —
stwierdził, mierząc młodego wojownika zmrużonymi oczami.

— Niczego nie zgubiłem. Zabrałeś mój nóż, kiedy spałem. Wi-
działem go dzisiaj w  twoich rękach!

— Zwiesz mnie złodziejem, młokosie? Powtórz to, a  rodzona
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matka cię nie pozna. — Urthe zrobił kilka kroków w  jego stronę.
Wyciągnął rękę spod płaszcza i  chwycił młodszego Ragha za poły
tuniki.

Spięcie skupiło uwagę innych ludzi, w  tym Hakana i  Asury. To
była szansa, żeby wymknąć się niezauważenie, pomyślał Suen go-
rączkowo.

Pośpiesznie narzucił na ramiona sięgający kolan futrzany
płaszcz, który znalazł w  skrzyni. Głowę nakrył kapturem i  schował
pod nim włosy. Ostrożnie wyjrzał przez rozcięcie namiotu, żeby
sprawdzić, czy ma szansę wydostać się na zewnątrz niezauważony.
Namiot znajdował się w  centrum obozowiska, ale wokół zrobiło
się pusto z  powodu konfliktu, który toczył się na obrzeżu obozu.
Nie zastanawiając się dłużej, Suen czym prędzej ruszył w  kierunku
drzew, zanim ktokolwiek zdążył go nakryć.

Dłuższy czas brnął w  zmrożonym puchu pośród ogołoconego
poszycia puszczy, podążając za śladami pozostawionymi przez
Yaniego. Wokół unosiła się poranna mgła utrudniająca widoczność,
a  nienaturalną ciszę otoczenia zakłócało tylko miarowe trzeszczenie
śniegu pod butami. Jakby na zawołanie przypomniały mu się
wszystkie opowieści o  demonach zamieszkujących puszczę i  poczuł
skurcz żołądka.

Nagle coś zaskrzeczało złowrogo ponad jego głową.
Suen rozejrzał się nerwowo, ale nie przerwał marszu. Nie wie-

dział, ile czasu upłynęło, odkąd chłopiec opuścił namiot, jak daleko
zaszedł i  czy nic mu się nie stało. Dlatego skupił całą uwagę na po-
szukiwaniach, starając się nie myśleć o  tym, że spotkało go coś złego.

Naraz ślad się urwał, zasypany śniegiem.
— Yani, gdzie jesteś?! Odezwij się! — zaczął krzyczeć, rozgląda-

jąc się wokół, zmęczony wysiłkiem i  zaczerwieniony od mrozu.
Wtedy dojrzał ciemny kształt pośród drzew. Wytężył wzrok, są-

dząc, że to jakieś zwierzę, ale zaraz rozpoznał chłopca, który odpoczy-
wał właśnie pod pniem, kilkadziesiąt stóp dalej. Na ten widok Suen
poczuł ulgę, wdzięczny wszystkim bóstwom tych ziem, że nic mu nie jest.

— Yani! — krzyknął, wydychając z  ust kłęby ciepłej pary. —
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Wracaj! Co cię napadło, żeby uciekać bez słowa?!
Chłopiec uniósł głowę, odnalazł go wzrokiem, a  twarz wykrzy-

wił w  grymasie żalu i  niechęci.
— Nigdzie nie wracam. Chciałeś, żebym odszedł, to odchodzę!

— odkrzyknął.
Suen zacisnął dłonie pod szatą.
— O  czym ty mówisz, na słodką Iditral? Chciałem tylko, żebyś

był bezpieczny! Ile razy będę to powtarzał?
Chłopiec poderwał się na równe nogi.
— Nieprawda, nie potrzebujesz mnie! Chcesz się mnie po-

zbyć, jak wszyscy — krzyczał łamiącym się głosem. — Jestem tyl-
ko zawadą!

— Yani…
Dopiero teraz Suen pojął, jak chłopiec odbierał starania, by

odesłać go do kapłanów. Musiał czuć się odrzucony i  niechciany.
Czy to możliwe, że Suen wciąż nieświadomie go odpychał, dawał
mu do zrozumienia, że nie chce go tutaj? Jakim był głupcem, że nie
dostrzegł tego wcześniej .

Chciał coś powiedzieć, kiedy nagle w  pobliżu rozległo się
skrzypienie śniegu, które zwróciło jego uwagę. Spojrzał w  bok i  ku
własnemu przerażeniu dostrzegł potężnego dzikiego kota, który
wyłonił się spośród drzew. Wygłodzone zwierzę stało nieruchomo
z  pyskiem przy ziemi i  mrużyło żółte ślepia, których spojrzenie
odebrało uzdrowicielowi oddech.

* * *

Niedawny spór o  kradzież, który wybuchł w  obozie, został już
rozsądzony i  Asura mógł w  spokoju skończyć przygotowania do
dalszej jazdy. Po drodze do własnego watru minął Hakana, który
rugał opieszałych wojowników, a  jego donośny głos niósł się po
obozie. Wilczy Syn uśmiechnął się kątem ust na ten widok. Choć
nieraz się ze sobą nie zgadzali, Asura musiał przyznać, że Hakan
sprawdzał się jako prawa ręka Czerwonego Wilka.
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Minął strażnika, którego zostawił przy namiocie, po czym zaj-
rzał do środka.

— Idźcie do sań — nakazał, ale ku własnemu zdumieniu odkrył,
że we wnętrzu nikogo nie ma.

— Gdzie oni są? — warknął do zdezorientowanego wartownika.
Ragh zerknął do pustego namiotu z  niedowierzaniem malują-

cym się na pobladłym obliczu. Wtedy właśnie Asura dostrzegł nóż
na ziemi przy tylnej ścianie i  rozcięcie w  skórze.

— Ty głupcze! Stracisz łeb, jeśli go nie znajdę — syknął i  ode-
pchnął strażnika ze złością, po czym przywołał Navah. — Powia-
dom Hakana — rozkazał jeszcze, nim ruszył tropem śladów
prowadzących między drzewa.

* * *

Suen stał w  bezruchu, wpatrując się w  bestię, która wydała z  sie-
bie cichy pomruk. Podświadomie przeczuwał, że zostało mu zaledwie
kilka chwil życia, nim zwierzę zatopi kły w  jego gardle. Wiedział, że
nie zdoła się obronić, ucieczka też nie wchodziła w  grę, bo bestia do-
padłaby go bez trudu. Mógł zacząć krzyczeć, ale nie wierzył, że Ra-
ghowie usłyszą, nie mówiąc o  tym, że żaden z  nich nie dotrze na czas.

Nagle zwierzę zerwało się z  miejsca i  ruszyło w  jego stronę. Kie-
dy myślał, że to już koniec, zupełnie znikąd pojawiła się Navah. Za-
grodziła drapieżnikowi drogę, stając na szeroko rozstawionych
łapach, z  uniesionym wysoko ogonem, a  zjeżona sierść sprawiała, że
zdawała się większa niż w  rzeczywistości. Obnażone kły błyszczały
ostrzegawczo pośród głuchego warczenia i  Suen przez chwilę nie
wiedział, której bestii powinien się obawiać bardziej . Zaraz jednak
oprzytomniał, gdy zdał sobie sprawę, że Yani wciąż znajduje się
w  niebezpieczeństwie.

Ruszył więc w  stronę chłopca, który kucał przy ziemi. Na widok
uzdrowiciela momentalnie poderwał się z  miejsca i  przywarł do niego.
W  tym samym momencie nadbiegł Asura, który zasłonił ich własnym
ciałem.
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Suen nigdy nie sądził, że poczuje ulgę na widok wojownika.
— Ukryjcie się za drzewem — syknął tamten, ściskając w  dło-

niach noże.
Uzdrowiciel chwycił chłopca za ramię i  obaj bez dyskusji scho-

wali się za grubym pniem.
Ragh czekał w  lekkim rozkroku, uważnie śledząc walkę, gotów

w  każdej chwili do odparcia ataku. Kotołaz wyglądał na doświad-
czonego starszego samca i  Navah w  pojedynkę nie miała większych
szans w  tej nierównej potyczce. Okrążała go i  atakowała nieprze-
rwanie, co i  rusz padając w  śnieg, ale za każdym razem zadawała je-
dynie drobne rany. Asura wiedział, że jeśli sytuacja potrwa dłużej,
wilk zmęczy się, a  wtedy groziła mu śmierć.

Już raz stracił wilka i  nie chciał tego powtarzać.
Ścisnął trzonki noży, po czym wybrał moment, gdy Navah

znów leżała w  zaspie. Doskoczył do dzikiego kota i  zadał mu do-
tkliwy cios w  żebra, a  drapieżnik wydał z  siebie przeciągły warkot.
Żółte ślepia zabłysły wściekle, koncentrując się teraz na Asurze;
potężna masa mięśni i  futra wystrzeliła w  jego stronę niczym z  pro-
cy. Wojownik zaklął, gdy cielsko powaliło go w  śnieg, a  ostre pazury
zagłębiły się w  skórę ramion. Przed oczami zamajaczył mu rząd
kłów gotowych zatopić się w  gardle, ale w  ostatniej chwili osłonił
się nożami.

Wtedy Navah odwróciła uwagę kotołaza, szarpiąc go za tylną
łapę. Bestia przechyliła łeb w  stronę wilka i  to był jej błąd. Asura
wykorzystał szansę i  wbił ostrze w  odsłoniętą gardziel, po czym ciął
w  poprzek, rozrywając tchawicę i  ścięgna. W  jednej chwili twarz
i  rękę zalała mu gorąca posoka, a  zwierzę wydało z  siebie przeraźli-
wy charkot, po czym padło na bok bez życia.

Ragh przetarł twarz wierzchem dłoni, ścierając krew. Zaraz zo-
baczył nad sobą znajomy pysk i  poczuł szorstki, ciepły język na
skórze. Wsunął dłoń w  potargane futro Navah.

— Dobry wilk — wymruczał.
— Jesteś cały? — zapytał Hakan, który przybył z  odsieczą wraz

z  kilkoma mężczyznami i  teraz wyciągał do niego rękę.
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Wilczy Syn przyjął pomoc i  wstał, po czym skinął głową na
znak, że wszystko w  porządku. Czuł jedynie ból w  mięśniach przy-
gniecionych ciężarem kotołaza i  piekące rany na ramionach, ale tym
zamierzał zająć się później . Pochylił się nad martwym ciałem zwie-
rzęcia i  wyjął zakrwawiony nóż, po czym wytarł ostrze w  śnieg.

Teraz musiał rozliczyć się z  uciekinierami.

* * *

Suen wyszedł zza drzewa, gdy tylko usłyszał nadchodzących Ra-
ghów, trzymając chłopca za plecami. Nie wiedział, co ich czeka za
nieposłuszeństwo i  próbę ucieczki, ale był pewien, że za to zapłacą.

— Kazałem wam zostać w  namiocie — warknął Asura, mierząc
Suena ze złością płonącą w  zmrużonych oczach. Błyskawicznie
skrócił dzielącą ich odległość i  chwycił go za tunikę, tuż pod szyją.
— Zamierzałeś uciec?! Mów, Sethyjczyku!

— Mylisz się, Raghu. Nie zamierzałem uciec — odparł Suen,
w  napięciu patrząc mu w  zwężone źrenice.

— W  takim razie co tu robisz? Lepiej, żebyś miał dobre wytłu-
maczenie.

— To ja uciekłem, a  on poszedł mnie szukać — powiedział nie-
spodziewanie Yani, z  mieszaniną gniewu i  lęku na zaczerwienionej
od mrozu twarzy. — Jeśli kogoś masz ukarać, to ukarz mnie.

— Yani…
Nim uzdrowiciel zdążył zareagować, Asura brutalnie odepchnął

go w  bok. Chwycił chłopca za tunikę na piersi i  podniósł, tak że
tamten machał nogami w  powietrzu, próbując bezskutecznie oswo-
bodzić się z  chwytu.

— Mówiłem, że ten mieszaniec sprawi nam tylko kłopoty —
mruknął Hakan po raghijsku i  splunął na śnieg. — Trzeba się go
pozbyć.

Asura zmrużył oczy, a  żyły na skroniach zapulsowały mu pod
skórą. Nagle poczuł prawdziwą wściekłość na myśl, co mogłoby się
stać, gdyby nie przybył na czas. Cała wyprawa okazałaby się darem-
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na, a  Kahen straciłby jedyną szansę na wyzdrowienie. Wszystko
przez tego szczeniaka.

— Pora, żeby ktoś nauczył cię posłuszeństwa — powiedział
zimno i  wyciągnął nóż.

Na widok ostrza z  twarzy Suena odpłynęła cała krew.
— Powstrzymaj się! — krzyknął i  w  jednej chwili przypadł do

Ragha, stając między nim a  chłopcem. — Nie pozwolę go skrzyw-
dzić. Możesz zrobić ze mną, co zechcesz, ale jego nie waż się tknąć!

Sposób, w  jaki to powiedział, sprawił, że Asura mimowolnie
uniósł brwi. Spojrzał w  pełne determinacji błękitne oczy, które rzu-
cały mu otwarte wyzwanie.

— Wciąż nie nauczyłeś się, gdzie twoje miejsce, co, Sethyjczy-
ku? — zadrwił.

Naraz rozluźnił chwyt na tunice chłopca i  pozwolił mu upaść
na ziemię, po czym zacisnął palce wokół gardła uzdrowiciela.
Pchnął go na pień drzewa, do którego ten przywarł plecami z  głu-
chym jękiem.

— Ostrzegałem cię — powiedział. — Dlatego zapłacisz za nie-
posłuszeństwo.

Suen drgnął i  rozchylił wargi, ale zaraz je zacisnął, a  na zaczer-
wienionej od mrozu twarzy widniała niema zgoda. Nie zamierzał
się bronić, wiedział, że to bezcelowe. W  tej chwili nie miało znacze-
nia, co się z  nim stanie, ważne, że Yani był bezpieczny, tylko to się
liczyło. Przymrużył lekko powieki i  patrzył Asurze w  twarz, czeka-
jąc na to, co miało nastąpić, gotów ponieść konsekwencje.

Ragh zastygł w  miejscu, nie odrywając od niego wzroku. Spo-
dziewał się oporu, sądził, że Sethyjczyk będzie się szarpał i  próbo-
wał go powstrzymać; zamiast tego uzdrowiciel zdał się zupełnie na
jego łaskę. To sprawiło, że rozluźnił dłoń zaciśniętą wokół smukłej
szyi i  dotknął jasnych pasm, które spływały kaskadą na futrzany
płaszcz, niemal stapiając się barwą ze śniegiem. Czuł pod palcami
miękkość nieskażoną jeszcze brudem podróży, w  duchu żałując już
tego, co będzie musiał zrobić.

— Musisz zapamiętać swój błąd — powiedział, a  potem ze-
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brał włosy w  garść i  bez wahania jednym cięciem ostrza skrócił je
o  połowę.

Kilka kosmyków opadło na szatę. Resztę cisnął pod nogi wo-
jowników, którzy rzucili się na lśniące pasma, licząc, że faldońscy
handlarze słono zapłacą za taką zdobycz.

Suen uniósł brwi, gdy pojął, że został upokorzony według ra-
ghijskich zwyczajów.

— Następnym razem może spotkać cię coś gorszego —
ostrzegł Asura, po czym odwrócił się w  stronę swoich ludzi. —
Wracamy! — rozkazał. — Straciliśmy zbyt wiele czasu.

Uzdrowiciel odsunął się od drzewa, a  Yani z  miejsca przypadł
do niego, by go przytrzymać, gdy zachwiał się na miękkich nogach.

— W  porządku — mruknął Suen, dając do zrozumienia, że so-
bie poradzi.

Jednak ledwie zrobił kilka kroków, padł na kolana w  zimny
puch; jego nogi trzęsły się tak bardzo, że nie potrafi ustać. Otwo-
rzył szerzej oczy i  momentalnie poczuł, jak napływa do nich zdra-
dliwe gorąco. Mocno zacisnął powieki, próbując zapanować nad
emocjami. Nie mógł sobie pozwolić na łzy słabości. Nie teraz. Nie
na oczach Raghów. Nie, gdy patrzył Yani.

Zacisnął palce na śniegu.
— Idźcie — powiedział Asura, który nagle poczuł dla niego li-

tość. — Zabierz szczeniaka — dodał, po czym pchnął chłopca
w  stronę Hakana.

Ten kiwnął głową i  razem z  pozostałymi mężczyznami ruszył
bez słowa w  kierunku obozowiska, ciągnąc za sobą truchło kotołaza.

Asura przeniósł wzrok na Sethyjczyka. Przez chwilę patrzył, jak
ten klęczy w  śniegu, drżąc z  zimna pod okryciem z  futra, a  drobne
płatki osiadają na skróconych, jasnych włosach. Ze zziębniętych
warg wydobywała się para urywanego oddechu.

Przykucnął przy nim, marszcząc brwi.
— Co z  tobą? Nie możesz iść? Mam cię nieść?
Suen napiął się i  niespodziewanie uderzył Asurę w  twarz, a  cichy

poklask poniósł się echem w  mroźnym powietrzu puszczy.
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— Nigdy więcej nie podnoś ręki na chłopca, Raghu — wyce-
dził przez zaciśnięte zęby.

Wojownik otworzył szerzej oczy, zaskoczony i  zbity z  tropu tym
ciosem. Nie spodziewał się czegoś podobnego ze strony Sethyjczy-
ka. Splunął na śnieg, po czym wbił wzrok w  uzdrowiciela. Ich spoj-
rzenia przez moment mierzyły się w  napięciu, w  oparach
oddechów; nagle Wilczy Syn się roześmiał. Tak po prostu, jakby
usłyszał dobry dowcip.

Ta nieoczekiwana reakcja wprawiła Suena w  osłupienie.
— Nie przestajesz mnie zadziwiać, Sethyjczyku — powiedział

wreszcie Asura, wciąż rozbawiony. Naraz pochylił się i  zatrzymał
twarz przy jego uchu. — Ale nie radzę tego powtarzać. Nigdy przy
moich ludziach — ostrzegł, zniżając głos do groźnego pomruku,
a  Suen poczuł, jak wzdłuż kręgosłupa przebiega dreszcz.

Po tych słowach wojownik rozprostował nogi, chwycił go za
ramię i  pomógł wstać.

—Wracamy—mruknął, po czym pchnął go lekko przed siebie.
Gdy dotarli do obozu, Suen był już tak wyczerpany, że nawet

nie zwracał uwagi na ponure spojrzenia mężczyzn. Cały zmarznięty,
usadowił się na pniu drzewa w  pobliżu ognia i  dopiero gdy podano
grzany miód pitny, poczuł, że wraca do żywych. Chłopiec usiadł
obok i  oparł się o  niego ramieniem, z  powiekami opadającymi cięż-
ko ze zmęczenia. Znów byli bezpieczni, przynajmniej na jakiś czas.

— Nigdy więcej tego nie rób, Yani — powiedział uzdrowiciel.
— Nigdy bym sobie nie wybaczył, gdyby coś ci się stało.

Yani wbił wzrok w  ziemię, a  cała buta zniknęła z  jego twarzy,
zastąpiona przez rumieniec wstydu.

— To było głupie — przyznał.
— Bardzo głupie.
— Przepraszam.
— Nie przepraszaj, tylko obiecaj, że nigdy więcej nie uciekniesz.
— Słowo — odparł Yani bez zastanowienia. — Ale nie każ mi

wracać. Chcę zostać z  tobą.
Suen westchnął i  wsunął dłoń w  zmierzwione, brązowe włosy.
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— Jeśli tego właśnie chcesz, to zostaniesz ze mną — zdecydo-
wał, czując, że i  tak nie ma szans na zapewnienie mu powrotu.

Niedługo potem znaleźli się w  saniach, gotowi ruszyć w  dalszą
drogę. Asura, który wcześniej zmył krew i  pozbył się zniszczonej
tuniki, przysiadł na tylnej ławie okryty szarym futrem, po czym
przymknął oczy, pozwalając, by zimny wiatr smagał mu twarz. Mu-
siał się zmęczyć, bo czuł, że ciężej mu się oddycha.

— Prawie straciliśmy Sethyjczyka — powiedział chmurnie Ha-
kan, na co Wilczy Syn zmarszczył brwi. Podskórnie wyczuwał, do
czego ten zmierza.

— Mam go teraz związać i  zakneblować? — zapytał z  nutą
drwiny, odgadując intencje starszego Ragha. Co prawda przez głowę
przebiegła mu podobna myśl, ale wiedział, że w  ten sposób uzdro-
wiciel stanie się całkowicie bezbronny, a  to nie pomoże mu prze-
trwać w  drodze na północ.

— Twój sposób nie przyniósł niczego dobrego — odparł męż-
czyzna, jasno dając do zrozumienia, że ma inne zdanie na temat
traktowania więźniów.

Uwaga wojownika rozgniewała Asurę. Póki dowodzi, sam bę-
dzie decydował, jak traktować Sethyjczyka, pomyślał ze złością. Nie
zamierzał jednak wdawać się w  słowne utarczki, nie miał na to ani
sił, ani ochoty.

— Posłałeś wilka do Kahena? — zapytał, zmieniając temat.
Starszy Ragh potwierdził skinieniem głowy.
— Pewnie nie może się doczekać twojego powrotu — powie-

dział, jakby puszczając w  niepamięć niedawne spięcie.
— Mojego? — zakpił Asura i  posłał mu krótkie spojrzenie

z  ukosa. — Nie udawaj, że jesteś ślepcem.
Te słowa wywołały cień zmieszania na twarzy Hakana, ale nic

nie odpowiedział, choć obaj dobrze wiedzieli, o  czym mowa.
— Zamiast gadać o  głupstwach, pomówmy lepiej, co zwabiło

Kuruk w  nasze rejony. Ludzie zaczynają gadać, że jej atak to zły
omen — odparł Hakan, bardziej dla odwrócenia uwagi od swojej
osoby niż z  rzeczywistej potrzeby.
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Asura momentalnie spochmurniał. Nie lubił wracać do tamtych
wydarzeń. Wiele razy zastanawiał się nad tym, co ich spotkało. Jed-
no wiedział na pewno — niedźwiedzica nigdy wcześniej nie pode-
szła tak blisko. Znał jej zwyczaje. Zwykle omijała wojowników
szerokim łukiem, kryła się w  niedostępnych grotach i  polowała
z  dala od ludzkich siedzib.

Pośród wszystkich plemion czczono ją jako święte zwierzę,
uosobienie Matki Ziemi, dlatego po ataku Asura nie ważył się jej
zabić, zresztą nie upatrywał winy w  zwierzęciu. Od jakiegoś czasu
zaczął podejrzewać, że atak niedźwiedzicy został sprowokowany,
bo kiedy stanęła na ich drodze, była rozjuszona i  zdezorientowana,
a  futro miała pobrudzone krwią. To oznaczało, że ktoś musiał ją
wcześniej ranić, a  potem szczuć tak długo, aż dotarła w  pobliże
Wilczej Twierdzy.

— To nie przypadek — mruknął, ujawniając własne przypusz-
czenia. — Coś lub ktoś musiał ją zapędzić w  nasze rejony celowo.

Hakan przymrużył powieki.
— A  skoro niedźwiedzica trafiła akurat na ciebie i  Kahena…
— Ktoś chce się nas pozbyć. — Asura zacisnął dłoń na trzon-

ku noża tak mocno, że aż pobielały mu kłykcie.
Tylko kim oni byli i  dlaczego chcieli zabić synów wodza? A  co

najważniejsze: skąd mogli wiedzieć, że będzie polował z  Kahenem
w  tamtym miejscu?, pomyślał.

Poczuł, że nie może już złapać tchu. Charczał, próbując nabrać
powietrza.

— Co się dzieje? — Zaniepokojony Hakan zwolnił sanie.
Asura przycisnął dłoń do piersi, a  potem pociemniało mu

w  oczach.



„Sethyjczycy to rasa pochodząca z  odległych
lądów, o  których nie wspominają żadne księgi
czy podania. Istoty te nie są podobne do żad-
nych innych nacji, a  wiedza o  ich korzeniach jest
uboga i  ściśle strzeżona przez nich samych.

Posiadają oni niezwykły dar uzdrawiania,
a  nikt poza nimi nie zna prawdziwej natury tej
mocy. Wiadome jest natomiast, że istoty te są
długowieczne i  urodziwe. Ich znak rozpoznaw-
czy stanowią śnieżnobiałe włosy i  tatuaże na
twarzach, przypominające półokrąg z  wycho-
dzącymi z  niego promieniami. Czczą ponadto
boginię zwaną Iditral — prastarą Służebnicę
Światła z  odległych wierzeń.

[…]

Sethyjczycy, mimo niewielkiej liczebności,
stworzyli dobrze prosperujące miasto-państwo:
Aleasar, które stało się częścią sojuszu Pięciu
Królestw. Wznieśli tam świątynie, w  których
uleczano chorych oraz oratoria, gdzie rokrocznie
gromadziły się tłumy, by móc posłuchać nie-
zwykłej muzyki. Wielu zaś Sethyjczyków zajęło
wysokie pozycje medyków na dworach innych
królestw”.

KronikiWietrznych Krain, księga I
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6. MOC

9

Hakan wpadł pod zadaszenie, niosąc Asurę na rękach. Ułożył
go na futrach pod ścianą, gdzie zwykle drzemali w  trakcie podróży.

— Obudź się, Sethyjczyku — powiedział, zdzierając okrycie
z  uzdrowiciela. — Pokaż, że jesteś coś wart. Ulecz go!

Suen rozchylił powieki, brutalnie wyrwany z  drzemki wtargnię-
ciem Raghów. Yani, który spał obok, również poderwał się z  miej-
sca, rozkojarzony i  rozczochrany.

— Pospiesz się — warknął wojownik, coraz bardziej niespokojny.
Uzdrowiciel, ponaglony niecierpliwym tonem, wstał z  legowiska

i  przyklęknął przy Wilczym Synu, drżąc z  chłodu. Dotknął czoła
oblanego zimnym potem, po czym przyłożył palce do szyi. Ledwie
wyczuł tętno.

— Siedział koło mnie, a  potem nagle osunął się z  ławy — po-
wiedział Hakan, uprzedzając jego pytania.

Suen zmarszczył brwi, gdy przypomniał sobie o  tunice poszar-
panej i  zakrwawionej na ramionach. Szybko powiązał to z  martwym
kotołazem.

— Pomóż mi — powiedział, rozplątując rzemienie pod szyją
wojownika.
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Mężczyzna rozpiął Asurze pas z  bronią i  przeciągnął tunikę ra-
zem z  koszulą przez głowę. Zaraz zaklął siarczyście na widok opa-
trunków, które zdążyły przesiąknąć krwią. Asura powiedział mu, że
to tylko draśnięcia, ale rany zadane przez ostre pazury najwidocz-
niej okazały się poważniejsze, niż sądził. Jeśli wdało się zakażenie,
może skończyć martwy, pomyślał Hakan. W  swoim życiu widział
już, jak mniejsze zadrapania powalały najsilniejszych mężczyzn.

— Pazury musiały być zatrute — stwierdził Suen, gdy dostrzegł
mocno zaczerwienione, obrzmiałe brzegi ran, a  wokół nich czarne
plamy.

— Lepiej go wylecz, Sethyjczyku. Zależy od tego twoje życie
i  życie szczeniaka.

Uzdrowiciel zmarszczył czoło.
— Wiem o  tym. Nie potrzebuję twoich gróźb. A  teraz zdejmij

mu opatrunki, jeśli chcesz się przydać.
Hakan mruknął coś pod nosem, ale porozcinał materiał nożem

i  odsłonił poszarpaną skórę, która broczyła krwią oraz śmierdzącą
mazią. Suen nawet nie wzdrygnął się na ten widok. Wiele razy zda-
rzyło mu się uleczać dużo gorsze rany. Podciągnął rękawy, po czym
dotknął klatki piersiowej Asury. Musiał się spieszyć, zanim będzie
za późno.

— Nie próbuj mi przerywać, cokolwiek ujrzysz — powiedział
jeszcze do Hakana, a  potem przymknął powieki, przywołując moc.

Po chwili pod smukłymi palcami pojawiła się zimna, niebieska-
wa poświata, rozświetlająca zadaszenie bladym światłem. Mimo że
Hakan widział wcześniej, jak Sethyjczyk leczy kapłana, tym razem
odsunął się i  dla bezpieczeństwa zacisnął dłoń na klindze miecza.
Nie wiedział, z  czym ma do czynienia, a  to oznaczało, że wolał za-
chować czujność.

Suen tymczasem skoncentrował się na oczyszczaniu krwi z  tru-
cizny, która z  każdą chwilą wysysała życie z  Asury. Wniknął błękit-
nym światłem pod tkanki, a  potem do żył, gdzie pod wpływem
mocy jad zaczął parować z  ciała niczym lód wrzucony do wrzątku.
Pod zadaszeniem zrobiło się nagle duszno od pary, a  ten widok nie
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spodobał się Hakanowi. Miał ochotę przerwać niepokojący rytuał,
ale nie odważył się przeszkodzić.

W  pewnym momencie Suen poczuł, że cały śmiercionośny płyn
ulotnił się już z  wojownika, a  na skórze nie pozostał żaden ślad po
ranach. Oddech również wrócił do normy. Ciało wciąż jednak po-
zostawało osłabione i  Ragh potrzebował snu, by w  pełni się zrege-
nerować.

— Nic mu nie będzie — powiedział do Hakana. — Musi tylko
odpocząć.

Mężczyzna otaksował Sethyjczyka badawczym spojrzeniem,
a  potem upewnił się jeszcze, że z  Asurą wszystko w  porządku, po
czym wyszedł na zewnątrz. Kiedy tylko zniknął za zasłoną, do umy-
słu Suena wkradła się myśl, żeby wykorzystać stan wojownika i  prze-
niknąć mocą do jego wspomnień. Być może dowiedziałby się czegoś
przydatnego, czegoś, co pomogłoby mu przetrwać, pomyślał.

Nie zastanawiając się dłużej, pokierował błękitne światło do
umysłu wojownika i  ledwie się z  nim zetknął, porwała go wizja.

Brnął w  śniegu po kolana, podczas gdy wokół szalała zamieć śnież-
na, która zdawała się wzmagać z  każdą chwilą. Oddychał ciężko, nie
wiedząc, dokąd zmierza, kiedy w  oddali dostrzegł skały, a  pośród nich
nikły poblask światła.

Ruszył w  tamtym kierunku. Po chwili dotarł w  pobliże groty, cały
oblepiony białą skorupą. Gdy wszedł między skalne ściany, zauważył
na śniegu ślady płoz i  wilczych łap, a  pomiędzy nimi plamy krwi.

Wzdrygnął się na ten widok.
Na moment zawahał się, czy nie zawrócić, ale naraz z  głębi jaskini

usłyszał głosy. Poszedł więc za ich dźwiękiem, gotów zmierzyć się z  tym,
co zastanie.

Pod kamiennym sklepieniem przy palenisku siedział zgarbiony
chłopak, który wpatrywał się w  chybotliwe płomienie zaczerwieniony-
mi oczami. Po przeciwnej stronie stał młody mężczyzna, którego Suen
z  miejsca rozpoznał.

To był Asura.
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Jednak nie ten, którego znał. Tutaj Ragh miał może z  piętnaście
lat, łagodniejsze rysy twarzy i  krótsze włosy, chociaż postura już zdra-
dzała obecny wygląd. Na ziemi obok ogniska uzdrowiciel dostrzegł ja-
kieś ciało owinięte w  skórzaną płachtę, która zdążyła przesiąknąć
krwią.

Zamarł.
— Chcesz się wycofać? — zapytał Asura, patrząc na chłopaka z  góry,

a  dzięki mocy Suen rozumiał, o  czym mówi.
Kahen spuścił głowę.
— Nie wiem… boję się — odparł, nie patrząc na drugiego Ragha. Na-

gle uzdrowiciel pojął, że to brat Asury. — A   jeśli ktoś się dowie, że to ty
zabiłeś dzikiego kota, a  nie ja? Zostanę wygnany albo zabity.

Podłużna bruzda przecięła czoło wojownika.
— Nie przeżyjesz Rytuału Przemiany — powiedział. — Sam ledwie

uszedłem z  życiem, ale wybór należy do ciebie. Możesz iść i  umrzeć. Albo
żyć.

— W  strachu, jak tchórz — żachnął się Kahen, a  potem spojrzał na
brata. — Czemu to robisz? Chcesz mi pomóc czy tylko przeciwstawiasz
się ojcu?

Wilczy Syn zacisnął pięści, a  potem je rozluźnił i  znów zacisnął.
— Z  obu powodów — odparł i  zaraz dodał: — Nasze zwyczaje nie za-

wsze są słuszne. Zbyt wielu zginęło przez ten przeklęty rytuał. Kiedy zo-
stanę wodzem, skończę z  tym.

— A   co, jeśli ktoś się dowie, że mi pomogłeś? Za złamanie prawa nig-
dy nie zostaniesz wodzem. Starszyzna na to nie pozwoli.

Asura milczał chwilę, mrużąc oczy.
— Jeśli będę musiał, zabiję każdego, kto się dowie — odparł z  deter-

minacją, a  potem spojrzał w  bok, w  miejsce, gdzie stał Suen.

Nagle uzdrowiciel poczuł, jak dłoń Asury zaciska się na jego
przedramieniu, co momentalnie przerwało połączenie między nimi
i  rozwiało wizję. Skrzywił się pod wpływem bólu, bo choć Ragh zro-
bił to nieświadomie, chwyt był bardzo silny. Widać umysł Asury
wracał już do siebie i  zaczynał się bronić przed intruzem, pomyślał
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Suen. Otworzył oczy, po czym odsunął rękę wojownika, który po-
nownie zapadł w  letarg. Sethyjczyk przyjrzał mu się uważnie. Wie-
dział, że mężczyzna nigdy się nie dowie o  tym, że obcy poznał jego
sekret. Jednocześnie Suen pojął, że obaj są do siebie bardziej podob-
ni, niżby tego chciał.

* * *

Asura ocknął się niedługo potem. Leżał na plecach, okryty fu-
trami; utkwił wzrok w  sklepieniu zadaszenia i  przez chwilę próbo-
wał sobie przypomnieć, co tu robi i  co się właściwie stało. Pamiętał
tylko, że siedział na ławie obok Hakana, a  potem stracił przytom-
ność. Zmarszczył czoło, po czym przechylił głowę i  dostrzegł, że
obok, wsparty o  skrzynię, pół siedział, pół leżał pogrążony we śnie
Sethyjczyk.

Ściągnął futro, po czym usiadł i  z  miejsca tego pożałował.
Oparł plecy o  drewnianą ścianę i  przymknął powieki, by zapanować
nad nieznośnym wirowaniem w  głowie. Zaraz dotknął ramienia, na
które wcześniej założył opatrunek, i  ze zdumieniem odkrył, że skó-
ra jest gładka, jakby nigdy nie pocięły jej pazury.

Zmrużył oczy.
W  półmroku zadaszenia przyjrzał się jasnej, pociągłej twarzy,

jak to robił wiele razy przedtem, gdy uzdrowiciel nie był tego świa-
dom albo udawał, że nie widzi. Asura mógłby go obudzić i  żądać
wyjaśnień, ale zamiast tego wpatrywał się w  łagodną linię szczęki
i  ładnie wykrojone usta. Kiedy Sethyjczyk spał, zdawał się zupełnie
odsłonięty i  bezbronny, ale Ragh wiedział, że gdy ich oczy znów się
spotkają, między nimi ponownie wyrośnie mur.

Niebawem uzdrowiciel sam się przebudził. Uniósł powieki
i  w  tej samej chwili drgnął niespokojnie, jakby ktoś nakrył go bez
odzienia. Zaraz zmarszczył czoło i  odwrócił wzrok, nie mogąc
znieść tych skupionych na nim wilczych oczu.

— Widzę, że odzyskałeś przytomność, Raghu — mruknął, sta-
rając się nie okazać po sobie zdenerwowania. Powinien już przy-
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wyknąć do tego, że wojownik wciąż mu się przygląda, jakby znajdo-
wał w  tym jakąś rozrywkę, pomyślał.

— Nie wiem tylko, dlaczego ją straciłem.
— Pazury dzikiego kota były zatrute — wyjaśnił Suen krótko.
— Trucizna? — Asura uniósł brwi i  posłał mu przenikliwe

spojrzenie. — Chcesz powiedzieć, że wyciągnąłeś ze mnie truciznę?
— Zrobiłem tylko to, co musiałem — odparł uzdrowiciel, nie

patrząc na Ragha. Nie miał sił wyjaśniać, na czym polegało lecze-
nie, nie liczył też na żadną wdzięczność. — Twoje ciało może być
osłabione. Trochę potrwa, zanim odzyskasz siły — dodał, nie wie-
dząc, po co.

Czoło Asury przecięła podłużna bruzda. Jak to możliwe, że nie
zauważył trucizny?, pomyślał ze złością, czując wściekłość na sa-
mego siebie. Z  trudem przychodziło mu pogodzić się ze świado-
mością, że może zginąłby, gdyby nie pomoc uzdrowiciela.

— Nikt nie może się dowiedzieć o  tym, co zaszło — powie-
dział twardo. — Rozumiesz, Sethyjczyku?

— Nie mam potrzeby o  tym rozgłaszać — odparł Suen z  lekką
drwiną podszytą goryczą.

Wstał, by wrócić na własne legowisko, gdy Asura nagle pochwy-
cił go za rękę i  przytrzymał w  miejscu.

— Od teraz będziesz uzdrawiał, kiedy na to przyzwolę — powie-
dział, zaciskając palce na nadgarstku, jakby chciał wzmocnić przekaz.

Ten gest rozdrażnił Suena.
— Rozumiem, że następnym razem, gdy będziesz umierający,

mam czekać na twoje pozwolenie?
Asura parsknął, mrużąc oczy.
— Nie wiedziałem, że wy, Sethyjczycy, macie poczucie humoru.
— Nie mamy— odparł Suen chłodno i  wyrwał rękę.
Wilczy Syn zacisnął zęby, ale nic nie powiedział. Wciągnął na

siebie tunikę, po czym oparł ręce o  zgięte w  kolanach nogi i  wbił
spojrzenie w  uzdrowiciela, który usiadł po drugiej stronie zadasze-
nia. Na moment zapadło między nimi milczenie, które przerwało
pojawienie się Hakana.
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— Dobrze widzieć cię pośród żywych — zwrócił się do Asury
we własnym języku.

— Podziękuj Sethyjczykowi. Ponoć dzięki niemu nie znalazłem
się pośród martwych — zakpił wojownik ponuro.

Hakan spochmurniał nagle, a  jego czoło przecięły pionowe
zmarszczki.

— Moc, którą posiada — zaczął z  wahaniem, po czym rzucił
uzdrowicielowi krótkie spojrzenie — widziałem, co potrafił zrobić
z  trucizną, która jest w  ciele. Nie lekceważyłbym jej .

Twarz Asury stężała.
— Co chcesz powiedzieć?
— Może ta moc nie służy tylko do uzdrawiania — zasugerował

Hakan.
— Myślisz, że potrafi zabijać?
— Nie wiem, ale to nie jest coś, co pochodzi z  naszego świata.

Miałbym się na baczności.
Wilczy Syn na powrót utkwił wzrok w  uzdrowicielu, który od-

powiedział na spojrzenie. Przez moment patrzyli na siebie w  mil-
czącym napięciu.

Co ukrywasz, Sethyjczyku?, pomyślał Asura. Jak bardzo jesteś
niebezpieczny? Za coś musieli cię wygnać.

* * *

Tego wieczora obóz rozbito znacznie wcześniej niż zwykle
i  zorganizowano ucztę, na której główną atrakcją była pieczeń z  ko-
tołaza. Najpierw zdarto skórę. Piękne, grube futro o  rdzawej, na-
krapianej sierści przypadło Asurze. Potem wypatroszono
zwierzynę, a  wnętrzności, prócz serca, rzucono wilkom na pożarcie.
Serce zawsze zostawiano wojownikowi, który zabił zwierzę, a  rytuał
nakazywał, by zjadł je surowe. Wierzono bowiem, że w  ten sposób
zyskiwał siłę.

Kiedy mięso wisiało już nad paleniskiem, Raghowie, zmęczeni
kolejnym dniem podróży, zasiedli wokół ognia. Zwykle przy tej
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okazji oddawali się luźnym rozmowom i  rozrywkom, jak gra w  ko-
ści czy przygrywanie na bębnach. Niektórzy wykłócali się o  coś
między sobą, inni dopatrywali wilków, które pozostawały w  zaprzę-
gach, póki uzdrowiciel nie znalazł się w  namiocie, a  jeszcze inni od-
dalali się na spoczynek.

Suen w  tym czasie siedział wraz z  Yanim przy osobnym paleni-
sku, rozgrzewając zmarznięte ciało. Z  ulgą zauważył, że wojownicy
traktowali ich z  rezerwą, trzymali się z  dala i  unikali wszelkiego
kontaktu. Podejrzewał, że obawiali się skończyć jak Turak, który
rzucał mu złowrogie spojrzenia, ale nie zbliżał się na krok.

Naraz usłyszał zamieszanie dobiegające zza pleców.
Obejrzał się przez ramię i  zobaczył, jak Asura, nagi do pasa, je

ociekający krwią kawałek mięsa, zagrzewany przez gromadzących
się wokół wojowników. Poczuł nadchodzące mdłości, ale nie potra-
fił oderwać oczu od tego budzącego trwogę widowiska. Z  odrazą
obserwował więc, jak Ragh odgryza pojedyncze kęsy, a  czerwona
posoka zalewa mu wargi i  brodę. W  końcu odwrócił wzrok, uznając
w  duchu, że nigdy nie pojmie raghijskich zwyczajów.

— Trzymaj. — Przy ogniu pojawił się Hakan i  podał mu miód.
Suen pochwycił uważne spojrzenie, jakim został otaksowany.

Zauważył, że po zdarzeniu z  leczeniem wojownik patrzy na niego
inaczej, jakby z  większą rezerwą i  czujnością niż wcześniej . Nie był
tylko pewien, czy przez Hakana przemawia nieufność, czy coś na
kształt respektu.

Zaraz wlał w  siebie całą zawartość kufla, ku zaskoczeniu wo-
jownika. Słodko-cierpki płyn podrażnił gardło i  rozpalił ciało, nio-
sąc ze sobą przyjemne mrowienie, więc bez zastanowienia poprosił
o  dolewkę. Z  każdym następnym łykiem grzany miód rozluźniał
napięte mięśnie i  wprawiał umysł w  stan błogiej nieświadomości,
a  Suen właśnie tego potrzebował. Potrzebował przez chwilę nie
myśleć o  niczym, niczego nie czuć, nie martwić się, czy przeżyje
kolejny dzień. Po trzecim kuflu nawet zmartwione spojrzenie
Yaniego przestało go obchodzić. Chciał tylko się upić.

— Namiot jest gotowy, Sethyjczyku. Możesz iść na spoczynek
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— rzucił Asura, gdy pojawił się przy palenisku po tym, jak zmył
krew z  twarzy i  rąk.

— Suen — odparł niespodziewanie uzdrowiciel, mierząc go
spojrzeniem spod na wpółprzymkniętych powiek. — To moje imię.
Nie Sethyjczyk.

Asura napełnił kufel i  spojrzał mu w  oczy.
— Znam twoje imię — odparł, wprawiając uzdrowiciela

w  konsternację. — Szczeniak zbyt często powtarzał jedno słowo.
Yani zgarbił się, gdy Ragh zerknął na niego z  ukosa. Nie podo-

bała mu się ta sytuacja.
— W  takim razie zacznij go używać — bąknął Suen, po czym

wstał i  minąwszy pień, na którym siedział, ruszył chwiejnym kro-
kiem w  stronę namiotu.

Chłopiec zerwał się za nim, chcąc mu pomóc ustać na nogach,
jednak został odepchnięty. Suen ruszył dalej, ale nie uszedł daleko
i  w  końcu wylądował w  śniegu. To wzbudziło ogólną wesołość po-
śród obserwujących widowisko Raghów.

— Chyba masz już dość… Suen — stwierdził Asura, który
kucnął przy nim z  rękoma wspartymi o  kolana. Lekkim pchnięciem
odwrócił uzdrowiciela na plecy okryte płaszczem z  futra. Z  zaczer-
wienionych warg wydobył się kłąb ciepłej pary.

— Zostaw mnie.
— Żebyś tu zamarzł? Nie licz na to. — Wojownik pochylił się

i  wziął Suena na ręce, jakby nic nie ważył, a  uzdrowiciel pozwolił
silnym ramionom nieść się bezwolnie do namiotu.

— Wracaj do ognia — warknął Asura do chłopca, który chciał
iść za nim.

Yani przystanął w  miejscu, patrząc za Raghiem z  wahaniem. Bał
się o  uzdrowiciela, ale czuł, że nie potrafi mu pomóc, że jest zbyt
słaby, żeby przeciwstawić się mężczyźnie.

Gdy w  końcu znaleźli się w  ciepłym wnętrzu, Suen został poło-
żony na futrach. W  głowie szumiało mu obezwładniająco i  z  trudem
zbierał myśli, dlatego dopiero po chwili zorientował się, że ktoś go
rozbiera. Wyciągnął ręce w  stronę Asury i  spróbował go odepchnąć,
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ale ten pochwycił oba nadgarstki i  przytrzymał w  miejscu.
— Uspokój się — powiedział, marszcząc brwi. — Trzeba zdjąć

mokre odzienie i  rozwiesić je nad ogniem. Tak się składa, że sam nie
jesteś w  stanie.

Uzdrowiciel z  miejsca przestał się szarpać. Zmęczony i  zamro-
czony trunkiem nie miał sił, by stawić opór, nie miał nawet sił, by
sam się sobą zająć. Na wpół świadomy tego, co się dzieje, bez sło-
wa pozwolił zdejmować kolejne warstwy odzienia.

Asura pozbył się futra i  płaszcza, po czym rozwiązał mu pas
wokół bioder. Nie miał jednak cierpliwości rozwiązywać sznurków
przy tunice, więc rozciął je nożem. W  końcu Sethyjczyk został
w  samej bieliźnie, która lepiła się do ciała, uwidaczniając zarys sut-
ków i  wypukłości krocza.

Ragh przez chwilę wodził wzrokiem po wąskich biodrach
i  smukłych udach, na których tańczył blask ognia. Naraz dotknął
wilgotnych włosów, które skrócił. Podobały mu się te białe, miękkie
pasma. Potem, nie mogąc się powstrzymać, potarł skórę szyi, która
lepiła się od wilgoci i  pachniała intensywnie, zachęcając, by jej po-
smakował. Mógłby bez przeszkód posiąść to ciało, nikt by mu nie
przeszkodził. Miał uzdrowiciela na wyciągnięcie ręki i  mógł zrobić
z  nim, co tylko zechciał.

Zmrużył oczy, gdy coś przykuło jego uwagę.
Przesunął dłonią po brzuchu aż do pachwiny, gdzie widniał

niewielki tatuaż w  kształcie kwiatu. Poczuł pod palcami drżenie na-
piętych mięśni, kiedy dotykał wrażliwego miejsca. Nie był tylko pe-
wien, czy przez ciało przemawia wyłącznie strach, czy też
przyjemność.

Suen nagle rozchylił powieki, jakby wyrwany z  jakiegoś głębo-
kiego transu. Ich oczy spotkały się, gdy Asura klęczał pomiędzy je-
go udami. Wtedy przyszło otrzeźwienie. Zacisnął zęby i  wymierzył
Raghowi cios w  twarz otwartą dłonią, a  ciche klaśnięcie zginęło
w  odgłosach paleniska.

Asura uśmiechnął się kwaśno.
— Bijesz gorzej niż raghijskie kobiety — zakpił i  zaraz dodał,
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zniżając ton głosu do cichego pomruku: — Postaraj się bardziej,
inaczej uznam, że tego chcesz.

Suen zacisnął powieki, czując, jak wargi wojownika zatapiają się
w  jego ustach, a  język przełamuje opór zębów. Z  miejsca zalała go
fala gorąca, w  której mieszały się sprzeczne emocje zagłuszone krą-
żącym we krwi trunkiem. W  pierwszym odruchu chciał go ode-
pchnąć, jednak nie wiedzieć kiedy poddał się dziwnej namiętności,
tracąc kontrolę nad ciałem, które zareagowało na bliskość Asury.
Oprzytomniał dopiero wtedy, gdy poczuł, jak bardzo Ragh jest
podniecony.

Odwrócił głowę w  bok, uciekając wargom i  dłoniom, próbując
złapać oddech i  odzyskać jasność myślenia.

Asura w  tym czasie ukląkł i  odpiął pas z  bronią, po czym sięgnął
dłonią za plecy, żeby ściągnąć tunikę przez głowę. Suen z  miejsca
pojął, że jeśli za chwilę czegoś nie zrobi, będzie za późno, by go po-
wstrzymać. Zebrał w  sobie resztki przytomności i  uniósł się na łok-
ciach, a  potem sięgnął do noża, który tkwił przy pasie. Zacisnął
palce na trzonku i  silnym szarpnięciem wyciągnął ostrze z  pochwy.
Gdy tylko Asura odsłonił głowę, przystawił mu nóż do gardła.

— Odsuń się — wycedził.
Wilczy Syn uniósł brwi, a  potem zmarszczył czoło, przeklinając

w  myślach własną nieuwagę.
— I  co teraz? Zabijesz mnie? — zadrwił, powoli zsuwając ręka-

wy, żeby uwolnić ręce, które tkwiły wciąż w  tunice. — Sądziłem, że
nie jesteś głupi.

— Powiedziałem: odsuń się — powtórzył Suen ze złością po-
łyskującą zimno w  niebieskich oczach. — Odsuń się i  nie próbuj
mnie dotykać.

Ragh zmrużył powieki. Przez chwilę obserwował Sethyjczyka,
jak półnagi mierzy do niego nożem, a  nabrzmiałe od pocałunków
wargi drżą mu lekko. W  tej chwili chciał uzdrowiciela jeszcze bar-
dziej niż przedtem.

— Jesteś pewien… Suen? — zapytał, zaciskając dłoń na jego
udzie.



74

Suen poczuł, jak po plecach przebiegł mu dreszcz i  zagryzł
wargę, jakby się wahał. Asura natychmiast to dostrzegł, więc prze-
sunął dłoń wyżej do pachwiny, gdzie znajdował się tatuaż. Ten do-
tyk sprawił, że uzdrowiciel bez ostrzeżenia ciął przed siebie. Ostrze
pozostawiło czerwoną linię na klatce piersiowej Ragha, co skutecz-
nie zatrzymało go w  miejscu.

— Jestem pewien — odparł Suen bez cienia wątpliwości.
Wojownik zerknął na zadraśniętą skórę, która naszła krwią,

a  przez jego twarz przebiegł cień niezadowolenia, ale i  zdumienia
zarazem. Nie spodziewał się, że Sethyjczyk będzie do tego zdolny.
Spojrzał mu w  oczy, zaciskając szczęki. Przez chwilę mierzyli się
wzrokiem w  blasku płomieni, które trzaskały cicho w  palenisku.

Wreszcie Ragh rozluźnił mięśnie, po czym wykrzywił wargi
w  nieodgadnionym grymasie. Błyskawicznie chwycił za nadgarstek
uzdrowiciela i  nim ten zdążył zareagować, wyrwał mu ostrze z  dło-
ni. Schował nóż, po czym naciągnął tunikę z  powrotem na grzbiet
i  ruszył do wyjścia.

— Następnym razem, kiedy wymierzysz we mnie ostrze, bądź
gotów zabić. Inaczej pomyślę, że tylko się droczysz — powiedział
jeszcze, nim zniknął za skórzaną osłoną.



„Kurhunowie zamieszkiwali Puszczę Morren,
nim na Zielone Ziemie przybyły nowe plemiona.
Tam, wśród koron drzew, wznosili swe siedziby
i  oddawali się kultowi prastarego ducha, którego
ucieleśniał odyniec o  złotych kłach zwany Ha-
gara. Niewiele wiadomo o  zwyczajach tego ta-
jemniczego ludu. Od wieków ukrywa się on
bowiem w  najbardziej niedostępnych rejonach
boru, a  obcych traktuje wrogo i  z  rezerwą.

[…]

Leśne demony, jak często nazywani są Kur-
hunowie, zazwyczaj pojawiają się pod przebra-
niem zwierząt, nosząc ich łby na własnych
głowach, co służy za kamuflaż. Z  tego względu
trudno wypatrzeć ich w  gęstwinie puszczy. Mi-
mo nieprzyjaznego stosunku do innych plemion
nie są oni wytrawnymi wojownikami. Posługują
się jednak niebezpieczną bronią, z  której miotają
strzałki nasączone trucizną”.

KronikiZielonych Ziem, tom III
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7. PROROCTWO MORREN

9
Zbudził się późnym świtem z  silnym bólem głowy i  suchością

w  ustach. Przez chwilę próbował ignorować tępe pulsowanie
w  skroniach i  ponownie zasnąć, ale szybko zrezygnował. Gdy
wstał, odkrył, że ma na sobie koszulę Asury, choć nie pamiętał, by
sam ją nałożył. Tak jak nie pamiętał, by rozwieszał mokre rzeczy,
które schły na sznurach wokół paleniska.

Naraz zacisnął powieki, czując kolejny atak bólu. Gdy ponow-
nie otworzył oczy, zauważył, że w  namiocie przebywa Yani, który
siedzi przy ogniu, odległy i  markotny. Na jego widok Suen z  miejsca
przypomniał sobie, co zrobił zeszłego wieczora.

Westchnął, a  potem również przysiadł przy palenisku i  otulił się
jasnym futrem. Na moment utkwił wzrok w  płomieniach, które
tańczyły pod kociołkiem z  gulaszem. Zapach jedzenia sprawił, że
pusty żołądek ścisnął się boleśnie. Męczyło go też straszne pragnie-
nie, które musiał czymś ugasić. Bynajmniej nie miodem. Na myśl
o  nim poczuł mdłości i  gdyby mógł cofnąć czas, nigdy nie wypiłby
tyle, co zeszłej nocy.

— Jesteś na mnie zły, Yani? — zapytał ochryple, czując, że gar-
dło wyschło mu na wiór.
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—Nie — mruknął chłopiec, nie podnosząc oczu.
Nie potrafi zbyt dobrze kłamać, pomyślał Suen.
— Przepraszam. Wypiłem zbyt wiele — przyznał, a  w  jego sło-

wach pobrzmiewały wyrzuty sumienia. Nie powinien był doprowa-
dzić się do takiego stanu i  pozwolić chłopcu na to patrzeć, pomyślał
gorzko. — Nigdy więcej tego nie zrobię. Słowo — obiecał.

Dopiero teraz Yani uniósł na niego wzrok. Po chwili zastano-
wienia skinął głową i  rozchmurzył się nieco.

— Ten z  tatuażem na twarzy zostawił dla ciebie coś dziwnego
do picia — powiedział, podając mu gliniane naczynie z  mętnym na-
pojem. —Mówił, że to pomoże.

Uzdrowiciel spojrzał na dziwny specyfik ze zmarszczonym czo-
łem. Z  pewną nieufnością przyjął naczynie i  ledwie przystawił je do
twarzy, uderzyła go intensywna, ziołowa woń. Czuł jednak zbyt
wielkie pragnienie, by wybrzydzać, więc upił spory łyk, po czym
wykrzywił wargi.

— Smakuje jak trucizna — skwitował, a  Yani zaśmiał się, wi-
dząc jego skwaszonąminę.

Suen również uśmiechnął się blado; czuł ulgę, że chłopiec nie
ma już do niego żalu.

Kiedy zjedli posiłek, do wnętrza zajrzał Hakan i  z  miejsca za-
czął opróżniać namiot. Po chwili wszystkie skrzynie, skóry i  futra
wylądowały na zewnątrz.

— Idźcie do sań — nakazał, zerkając kątem oka na puste na-
czynie po ziołowym specyfiku, który przygotował, a  który na pół-
nocy łagodził skutki przepicia.

Gdy tylko Suen wyszedł na zewnątrz, osłonił twarz ręką, pora-
żony boleśnie światłem dnia, i  zapragnął ponownie znaleźć się
w  półmroku watru. Przejście z  ciepłego wnętrza w  mróz poranka
przyprawiło go o  nieprzyjemne dreszcze, dlatego do pojazdu szedł
niczym na skazanie. Brodząc w  świeżym śniegu, zauważył, że ten
skrzypiał drażniąco. Po drodze dostrzegł też, że wojownicy zerkają
na niego, uśmiechając się półgębkiem, co tylko potęgowało nie-
przyjemne wrażenia.
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Po dotarciu do sań dostrzegł Asurę, który przypinał Navah do
zaprzęgu. Wojownik rozprostował nogi i  zmierzył go badawczo.
Suen wytrzymał to spojrzenie, nie zdradzając emocji, po czym
zniknął za skórzaną kotarą zadaszenia wraz z  Yanim.

— Zdaje się, że niczego nie pamięta — rzucił Hakan, który
szedł z  tyłu ze skrzynią na ramieniu. Liczył, że sprowokuje Asurę
do zwierzeń, bo nie miał pojęcia, do czego doszło w  namiocie mię-
dzy nim a  Sethyjczykiem. Podejrzewał jednak, że coś musiało się
stać, po tym, jak Wilczy Syn wyszedł stamtąd zły.

Asura zerknął na niego krótko, ale zbył uwagę milczeniem.
Znał już Hakana na tyle, żeby wiedzieć, kiedy ten stary lis próbuje
go podpuścić, żeby potem z  niego drwić. Nie zamierzał dostarczać
mu rozrywki.

W  końcu usadowili się na przedniej ławie i  okryli futrami, a  za-
przęgi ruszyły w  drogę, wzniecając w  powietrze śnieżny pył.

— Dzisiaj wkroczymy na terytorium demonów — przypomniał
Hakan po dłuższej chwili milczenia. — Ostatnim razem trzymali
się z  dala, ale kto wie, czego się po nich spodziewać. Musimy za-
chować czujność.

Asura ściągnął brwi i  utkwił wzrok w  gęstwinie drzew, jakby
próbował dostrzec coś pomiędzy opasłymi pniami. Podejrzewał, że
przez cały czas są obserwowani, choć dotąd nie zauważył żadnego
z  Kurhunów. Nie chciał tego przyznać, ale ten dziwny lud budził
w  nim głęboko skrywany lęk. Nikt nie wiedział, kim lub czym tak
naprawdę są Kurhunowie, nie mówiąc o  tym, że broń, której uży-
wali, stanowiła nieprzewidywalne zagrożenie. Choć nigdy dotąd nie
miał z  nimi do czynienia w  otwartej konfrontacji, dość się nasłuchał
od Faldów i  innych Raghów o  tych nieobliczalnych stworzeniach.
Szczególnie wśród handlarzy krążyły barwne legendy o  tym, jak de-
mony porywały i  zjadały mięso wędrowców, którzy samotnie zapu-
ścili się w  puszczę. Ponoć potrafili też usypiać całe karawany
dziwnym dymem, by doszczętnie je złupić.

Wyruszając z  twierdzy, wiedział, że przeprawa przez serce pusz-
czy stanowi jeden z  niebezpieczniejszych odcinków drogi. Choć po-
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przednio przebyli go bez trudności, tym razem miał złe przeczucia.
— Nie podoba mi się ta cisza — mruknął. — Od dawna wie-

dzą, że jesteśmy w  puszczy. Gdyby chcieli zaatakować, już by to
zrobili.

— Może się boją, kto ich wie? W  końcu mamy ze sobą tuzin
ludzi i  tyle samo wilków.

Asura wzruszył ramionami w  zamyśleniu. Z  tego, co wiedział,
demony wolały unikać otwartego ataku, szczególnie w  obliczu sil-
nego przeciwnika, i  zwykle planowały zasadzkę. Podejrzewał, że ci-
sza miała uśpić ich czujność, a  Kurhunowie zamierzali zaatakować
z  ukrycia, gdy oni, Raghowie, będą się tego najmniej spodziewać.
Teraz, gdy miał ze sobą Sethyjczyka, ryzykował znacznie więcej .

— Ten kotołaz należał do nich — wypowiedział na głos wła-
sne podejrzenia. — Musieli zatruć mu pazury jadem, o  którym mó-
wili Faldowie.

Hakan założył ręce na piersi.
— To by oznaczało, że są gdzieś blisko. I  że polują.
Przez moment Asura zaczął rozważać myśl o  skierowaniu za-

przęgów na wschód i  ruszeniu wzdłuż granicy puszczy, ale to
znacznie wydłużało drogę. Poza tym ludzie posądziliby go o  tchó-
rzostwo. Zamierzał zatem zrobić coś wręcz przeciwnego.

— Nie możemy czekać, aż wpadniemy w  zasadzkę. Zmusimy
ich do otwartej walki — zdecydował.

Hakan podrapał się po szczęce okolonej kilkudniowym zaro-
stem, rozważając ten śmiały plan. Podejrzewał, że zmuszenie Kur-
hunów do otwartej konfrontacji nie będzie wcale łatwe, a  może
nawet niemożliwe. Z  drugiej strony jeśli rzucą im wyzwanie, demo-
ny dowiedzą się, że są przygotowani i  czujni. Może to ich zniechęci
do ataku?, pomyślał.

— Jak chcesz to zrobić?
Asura splunął na ziemię i  spojrzał w  głąb drzew, mrużąc oczy.
— Znam jeden sposób.

* * *
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Postać w  białym, wąskim futrze na grzbiecie skrywała się za
drzewem i  obserwowała główny trakt z  bezpiecznej odległości.
Twarz jej osłaniał lisi pysk o  pustych oczodołach, przez które spo-
glądały zielone oczy, a  przy skórzanym pasie na biodrach wisiała
krótka dmuchawka.

Dziewczyna wyjrzała ostrożnie zza pnia, obserwując czujnie
scenę rozgrywającą się w  pobliżu leśnego duktu. Grupa raghijskich
wojowników, którzy dotąd podróżowali w  zwartym korowodzie,
rozłączyła się nagle i  wjechała na zaprzęgach pomiędzy drzewa.
Wojownicy, dzierżąc w  dłoniach broń, poczęli wznosić dzikie okrzy-
ki, które wypełniły puszczę i  spłoszyły ptaki oraz małe zwierzęta.

—Wiemy, że tam jesteście, przeklęte demony!
—Wyjmijcie broń i  walczcie albo sczeźnijcie!
— Pokażcie się, tchórzliwe pomioty!
Kurhunka zmarszczyła czoło, nadstawiając uszu, by lepiej zro-

zumieć niewyraźne słowa wykrzykiwane w  języku Faldów. Wreszcie
zmrużyła powieki i  na powrót wróciła za pień.

Otwarte wyzwanie do walki?, pomyślała, unosząc brwi i  zaci-
skając palce na korze drzewa. Jej wódz, Wielki Garth, czym prędzej
musiał o  tym usłyszeć.

Sprawdziła, czy droga jest bezpieczna, po czym zerwała się do
biegu. Przemierzała leśne poszycie niemal bezszelestnie, przypomi-
nając wiatr, który przelatuje ze świstem wśród gałęzi, lub niewi-
docznego na tle zimy śnieżnego lisa. Niedługo potem dotarła do
wzniesionego wysoko na drzewie szałasu, siedziby przywódcy ple-
mienia. Starszy mężczyzna o  twarzy i  ciele wysuszonym przez czas
siedział na tronie splecionym z  gałęzi. Oczy wyblakły mu, jakby
długo wpatrywał się w  słońce, a  posiwiałą brodę i  włosy zdobiły
liczne pióra ptaków.

— Co cię sprowadza, Shima? — zapytał, nim jeszcze przekro-
czyła próg, jakby wiedział, że nadejdzie.

— Niech Hagara da ci siłę, o  Wielki Garth — pozdrowiła go
zgodnie ze zwyczajem i  weszła do środka. — Przybywam z  pilną
wieścią.
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—Mów zatem.
— Raghowie wzywają nas do walki. Wśród nich ten, o  którego

pytałeś.
Mężczyzna zamilkł na chwilę, a  twarz pokryta licznymi

zmarszczkami zamarła w  bezruchu, kiedy dumał nad czymś w  ci-
szy. Wreszcie złożył dłonie na drewnianej lasce zwieńczonej czasz-
ką jakiegoś małego zwierzęcia i  wsparł o  nie podbródek.

— Zatem już czas — odparł.

* * *

Suen siedział na futrach, z  głową opartą o  ścianę zadaszenia,
gdy poczuł, że sanie stanęły w  miejscu. Zdarzało się tak już wcze-
śniej, więc z  początku nie wzbudziło to jego niepokoju, ale potem
usłyszał hałas na zewnątrz i  rozpoznał okrzyki Raghów. Uniósł
z  niepokojem głowę, próbując coś z  tego zrozumieć. Na próżno.
Czekał więc w  napięciu kilka dłużących się chwil, gdy nagle krzyki
ustały, a  sanie znów ruszyły w  drogę.

Westchnął, podejrzewając, że to kolejny raghijski zwyczaj, któ-
rego nie zrozumie. Przymknął powieki, a  lekki chłód dolatujący
spomiędzy szczelin desek musnął mu twarz, przynosząc ukojenie.
Yani siedział obok i  od niechcenia bawił się służącymi do gry, kolo-
rowymi kamykami, które zabrał ze sobą podczas ucieczki ze świą-
tyni ze świątyni. Widział, że uzdrowiciel potrzebuje spokoju, więc
nie zagadywał jak zazwyczaj i  nie prosił, by ten opowiadał o  życiu
w  Wietrznych Krainach.

Niedługo potem do wnętrza wszedł Asura, zgrzany i  zaczer-
wieniony od mrozu, jakby chwilę temu ścigał się zaprzęgiem. Zsu-
nął kaptur, odgarnął zmierzwione włosy i  podszedł do skrzyń.
Suen chciał zapytać o  dziwne dźwięki, ale ostatecznie zrezygnował.
Nie miał dziś ochoty rozmawiać z  Raghiem, nie po tym, co między
nimi zaszło.

Wojownik odpiął pas, a  potem zdjął tunikę, wraz z  nią pozby-
wając się mokrej koszuli. Wciąż jeszcze osłabiony po truciźnie, przy
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wysiłku pocił się mocniej niż zwykle. Noszenie wilgotnej bielizny
wychładzało ciało, dlatego musiał ją częściej zmieniać. Spojrzał
w  stronę Sethyjczyka. Od rana nie wymienili ani słowa, ale sposób,
w  jaki uzdrowiciel patrzył, zdradzał, że pamięta, co się wydarzyło
zeszłej nocy.

— Ten tatuaż na twoim ciele — powiedział, wyciągając ze
skrzyni suchą koszulę. — Wiesz, gdzie — dodał, mrużąc oczy. —
To znaczy, że do kogoś należysz? Tak się znakujecie?

Suen zamarł, usłyszawszy to pytanie. Powoli odwrócił głowę
i  wbił w  Ragha przenikliwe spojrzenie; uświadomił sobie, że wczo-
raj wojownik widział zbyt wiele. Tatuaż na pachwinie przedstawiał
lilię — symbol oddania, najbardziej intymny znak dla każdego Se-
thyjczyka.

Nieświadomie zacisnął palce, gdy przypomniał sobie, dla kogo
go zrobił.

— Tatuaż nic nie znaczy — odparł, starając się panować nad
głosem. — I  nigdy do nikogo nie należałem — dodał zimno.

Asura ubrał się, w  milczeniu mierząc go stalowym spojrzeniem.
Wiedział już, że trafił w  czuły punkt.

— Nie umiesz kłamać, Suen — powiedział jeszcze, nim zniknął
za osłoną, a  uzdrowiciel pożałował, że Ragh zna jego imię.

* * *

Nieruchome gałęzie drzew rzucały na śnieg złowrogie cienie
w  bladej poświacie księżyca, a  w  powietrzu czuć było mroźny chłód
nadchodzącej nocy. Raghowie tym razem rozbili obóz na trakcie,
zamykając się kręgiem sań wokół namiotu przyszłego wodza. Jak
zwykle wieczór upływał im na rozstawianiu watru, rozpalaniu ognia
i  szykowaniu posiłku. Te rutynowe czynności wykonywali z  pozoru
beznamiętnie, jednak zachowywali przy tym najwyższą czujność,
nasłuchując każdego niepokojącego dźwięku i  szukając wszelkich
oznak, które zdradzały obecność wroga. Po dzisiejszym wyzwaniu,
które rzucili Kurhunom, mogli się spodziewać wszystkiego.
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Hakan wiedział, że prędko dziś nie zaśnie. Tak jak i  Asura. Obaj
obchodzili obóz, doglądając zabezpieczeń i  wypatrując niepokoją-
cych sygnałów. Ich największą siłę bojową, a  zarazem obronę, sta-
nowiły wilki, które spuszczono z  zaprzęgów zaraz po tym, gdy
postanowiono zatrzymać się na nocleg. Znacznie szybciej niż ludzie
wyczuwały zagrożenie, ale nawet zwierzęta mogły zostać otrute de-
moniczną bronią. Dlatego wojownicy trzymali je blisko siebie, nie
pozwalając, by biegały po lesie samopas.

— Dziś w  nas nie uderzą. Wiedzą, że jesteśmy przygotowani —
stwierdził Hakan, kiedy spotkali się z  Asurą pomiędzy namiotami
przy świetle pochodni.

— Zachowamy pozory, póki nie opuścimy ich terytorium —
odparł Wilczy Syn, wydychając z  ust ciepłą parę.

Starszy Ragh skinął głową, ale zaraz zmarszczył brwi. Nie mógł
pozbyć się wrażenia, że ten plan zadziała na odwrót i  wywoła de-
mona z  lasu, jak mawiali Faldowie. Podejrzewał, że wkrótce prze-
konają się, czy uniknęli planowanej zasadzki, czy tylko
sprowokowali wroga.

— Zatem czeka nas dziś warta — stwierdził, prostując plecy. —
Dobrze rozpocząć ją kuflem miodu. Idziesz?

Asura przytaknął i  zgodnie ruszyli do najbliższego ogniska.

* * *

Suen siedział przy palenisku i  od czasu do czasu zerkał na Na-
vah. Wilczyca spoczywała przy wejściu do watru z  pyskiem ułożo-
nym na łapach, a  blask ognia barwił białe futro na pomarańczowo.
Zdawała się zupełnie niegroźna, ale Suen wiedział, że to tylko po-
zory. Mimo to nie odczuwał przed nią lęku, nie teraz, gdy miał na
sobie koszulę Asury, która wciąż opadała mu z  ramienia.

Westchnął, gdy kolejny raz musiał ją podciągnąć. Przynajmniej
głowa nie bolała go jak wcześniej i  fizycznie czuł się znacznie lepiej .
Specyfik, który otrzymał od Hakana, najwidoczniej działał, pomy-
ślał. W  duchu był mu wdzięczny.
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— Tęsknisz za nimi? — zapytał nagle Yani, który leżał na brzu-
chu i  grzebał patykiem w  palenisku. — Za Raldim, Atielem i  Naj-
starszym? Za świątynią?

— Wiesz, że tak. Świątynia to był mój drugi dom — odparł Su-
en. Chcąc nie chcąc przypomniał sobie, jak przybył do doliny pod
puszczą i  pierwszy raz zobaczył mury, za którymi miał odtąd żyć.
Ten świat wydawał mu się obcy i  niezrozumiały, tak różny od tego,
który znał; sądził, że nie znajdzie w  nim miejsca dla siebie. Jednak
dobroduszni kapłani bezinteresownie stworzyli mu namiastkę tego,
co utracił.

— A  za domem w  Wietrznych Krainach?
Suen dorzucił kawałek drewna do ognia i  przez moment patrzył

na strzelające iskry.
— Zawsze będę za nim tęsknił, Yani. Nie ma dnia, żebym

o  nim nie myślał — dodał, choć było to półprawdą, bo od uprowa-
dzenia prawie nie wracał do wspomnień o  dawnym życiu. Co gor-
sza, odczuwał ulgę z  tego powodu. Dotąd wiecznie rozpamiętywał
przeszłość, istniał jakby w  zawieszeniu, uwięziony w  czasie, który
nie wróci. Tutaj, pośród Raghów, walcząc o  przetrwanie, mógł
znów poczuć, że żyje, że nie jest jedynie cieniem samego siebie
sprzed lat. Ledwie potrafił to przyznać przed sobą, ale dzięki po-
rwaniu obudził się z  marazmu, w  który popadł. Marazmu, który
sprawiał, że czuł się martwy za życia.

Na moment zapadła cisza, gdy chłopiec odwrócił się na plecy
i  spojrzał uzdrowicielowi w  twarz.

— Ja też tęsknię za świątynią. Brat Raldi chrapał i  ciągle mnie
karcił, ale teraz nawet za nim tęsknię — przyznał.

Suen uśmiechnął się słabo.
— Jeszcze tam wrócimy — powiedział, a  Yani kiwnął głową,

odwracając wzrok.
Obaj wiedzieli, że to kłamstwo, że prawdopodobnie nigdy nie

wrócą z  zimnej północy, ale czasem dobrze jest w  coś wierzyć, żeby
nie poddać się rozpaczy.

— Zaśpiewaj coś — poprosił chłopiec. — Lubię, jak śpiewasz.
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—Mogę ci nawet zagrać.
— Żartujesz! — Yani poderwał się z  ziemi, podekscytowany. —

Wziąłeś lyrię?
Suen w  odpowiedzi wyjął ze skrzyni instrument zawinięty

w  szatę i  uśmiechnął się, widząc, jak chłopcu błyszczą oczy z  rado-
ści. Położył palce na strunach, po czym zaintonował jakąś melodię,
nucąc do niej we własnym języku, co brzmiało jak dawno zapo-
mniana modlitwa.

O  Pani Światła,
Jaśniejąca niczym brzask poranka,
Ty, która budzisz świat do życia
I  obdarzasz go swym blaskiem,

Do ciebie śpiewał będę
Aż po kres mej podróży
Tu, po tej stronie morza,

Po tej stronie świata.

Płomienie zaskwierczały cicho i  Suen przerwał, bo kątem oka
dostrzegł, że wilczyca zastrzygła uszami. Miał wrażenie, że jest dziś
niespokojna. Jak i  Raghowie, pomyślał. Podczas krótkich momen-
tów, kiedy opuszczał sanie, widział, jak szepczą do siebie, jak czuj-
nie zerkają wokół, jakby na coś czekali. Ten niepokój zaczynał
udzielać się także i  jemu.

Yani usiadł i  obaj utkwili wzrok w  Navah.
Naraz sierść na grzbiecie wilka zjeżyła się gwałtownie, a  z  pyska

dobiegło powarkiwanie. Zamarli, gdy z  zewnątrz doszły ich po-
krzykiwania mężczyzn. W  napięciu obserwowali, jak bestia wstaje
z  leża, szczerząc kły i  śledząc ściany namiotu. Suen spojrzał w  ślad
za jej spojrzeniem, ale niczego nie dostrzegł.

Nagle w  środku pojawił się dziwny, czerwony dym, który w  jed-
nej chwili wypełnił płuca i  odebrał wszelką zdolność myślenia.
W  ostatnim przebłysku świadomości Suen zobaczył, jak Navah pa-
da na ziemię.
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Asura zaklął, gdy dostrzegł światła pochodni, które majaczyły
pośród drzew niczym błędne ognie. Najpierw rozbłysły na zacho-
dzie, potem zdawały się rozpalać z  każdej strony. Po chwili wojow-
nik miał wrażenie, że puszcza płonie, a  oni znajdują się w  samym
sercu pożaru.

— Każ ludziom zająć pozycje — warknął do Hakana, gdy po-
jął, że zostali otoczeni.

— Zatem wywołaliśmy demona z  lasu — odparł mężczyzna
ponuro, a  potem, nie zwlekając, wydał rozkazy.

Wojownicy natychmiast ustawili się w  bojowym szyku na granicy
obozu, ściskając w  dłoniach topory i  miecze. Wilki stanęły wraz
z  nimi, tworząc zwarty rząd tuż przed linią mężczyzn. Zjeżyły na
grzbiecie futro i  warczały, z  daleka wyczuwając obcych. Asura dołą-
czył do swoich ludzi z  nożami w  dłoniach, gotów na odparcie ataku.

Ten jednak nie nadszedł.
— My przyjść w  pokoju — powiedziała Kurhunka.
Szła na czele grupy leśnych demonów, które wyłoniły się

z  mroku puszczy niczym senne koszmary. Wszyscy nosili na twa-
rzach zwierzęce maski i  było w  nich coś, co kazało Raghom mieć
się na baczności. Pół zwierzęce, pół ludzkie postacie przystanęły na
granicy drzew, zachowując bezpieczny dystans, a  ich przedstawiciel-
ka, z  twarzą skrytą w  cieniu lisiego pyska, zrobiła kilka kroków na-
przód.

— Mój lud nie chcieć walczyć. Chcieć mówić — oznajmiła. Nie
posługiwała się zbyt dobrze faldońskim, ale Asura rozumiał ją bez
większego trudu.

— Mówić? O  czym tu mówić? — warknął Hakan, który nie
wierzył w  pokojowe intencje demonów. — Albo zejdziecie nam
z  drogi i  w  spokoju przekroczymy puszczę, albo sięgajcie po broń!

— Ty przywódca? — zapytała dziewczyna, nie tracąc zimnej
krwi w  obliczu wzburzonego, potężnego wojownika z  toporem
w  dłoni. Połowę jego twarzy o  dojrzałych rysach i  kilkudniowym
zaroście pokrywały tajemnicze tatuaże, pod którymi kryły się blizny.
Znaki pracowały wraz z  mimiką mężczyzny, przez co sprawiały
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wrażenie niemal żywych. Ciemne, długie włosy opadały mu swo-
bodnie na plecy i  klatkę piersiową, okrytą skórzanym, nabijanym
ćwiekami kaftanem.

Ragh zmarszczył brwi i  na chwilę zapadła cisza, przerywana je-
dynie warczeniem wilków, i  trzeszczeniem śniegu.

— Nie zdradzaj się — mruknął, nie patrząc na Asurę. — To
może być podstęp.

Asura zmrużył oczy. Brał to pod uwagę, ale nie mógł zignoro-
wać otwartego wyzwania, tym bardziej rzuconego przez kobietę.
Kurhunowie, tak jak i  jego ludzie, uznaliby go za tchórza, a  nie znał
chyba gorszej hańby dla wojownika, tym bardziej dla Ragha, który
miał zostać wodzem.

— To ze mną chcesz mówić. — Zrobił kilka kroków naprzód;
wiedział, że sporo ryzykuje, odsłaniając się w  ten sposób, ale nie
miał wyjścia. — Jestem synem Czerwonego Wilka, przyszłym wo-
dzem plemienia A-Hanu. Mów, czego chcesz.

Hakan rzucił pod nosem przekleństwo, zaciskając dłoń na to-
porze, aż zatrzeszczał drewniany trzonek. Jak miał chronić Wilcze-
go Syna, skoro ten nigdy go nie słuchał?!, pomyślał ze złością.

Dziewczyna otaksowała mężczyznę badawczym spojrzeniem,
jakby oceniała jego wartość. Widziała, że był młody, mógł mieć po-
nad dwadzieścia zim i  zapewne zdrowe, silne ciało. Wywnioskowała
to na podstawie jego postury oraz wiedzy o  Raghach, którzy ucho-
dzili za wytrawnych wojowników. Część ciemnych włosów związał
z  tyłu głowy, reszta pasm opadała mu swobodnie na szerokie okry-
te futrem ramiona. W  szarych i  groźnych jak u  polującego wilka
oczach błyszczała czujność, a  w  ostrych rysach twarzy kryła się go-
towość do walki.

— Ja Shima, córka Morren. Mój wódz, Wielki Garth, chcieć
z  tobąmówić. Ty pójść ze mną i  wysłuchać jego proroctwa.

Asura zmarszczył czoło. Nie podobał mu się ten dziwny po-
mysł ani tym bardziej nie rozumiał, w  jakim celu miałby słuchać
kurhuńskich przepowiedni.

— Nie interesują mnie wasze proroctwa — odparł, a  w  jego
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głosie pobrzmiewała gniewna nuta. — Jeśli twój wódz chce ze mną
mówić, niech sam tu przyjdzie. A  najlepiej odejdźcie i  nie pokazuj-
cie się więcej, póki nie opuścimy puszczy!

Shima uniosła rękę, a  ktoś z  tyłu podał jej pomiętą lnianą ko-
szulę, którą cisnęła wprost pod jego nogi.

— Pójść, jeśli chcieć go żywego.
Asura otworzył szerzej oczy w  niemym wyrazie niedowierzania.

Podniósł odzienie i  zacisnął palce na zimnym już materiale koszuli,
która należała do Sethyjczyka. Uprowadzili go?, pomyślał. Jakim
sposobem? Sądził, że zapewnił mu wystarczającą ochronę.

Posłał dziewczynie wściekłe spojrzenie, gotów sięgnąć jej gar-
dła. Myśl, że uzdrowiciel jest w  obcych rękach, budziła w  nim żą-
dzę mordu.

— Gdzie on jest?! — warknął. — Jeśli spadnie mu włos z  gło-
wy, przysięgam: puszcza spłynie waszą krwią!

Momentalnie przypomniał sobie o  Navah, którą zostawił w  na-
miocie z  Sethyjczykiem.

— Jeśli zabiliście wilka… — zaczął i  zrobił krok w  stronę Kur-
hunki.

— Wilk żyć. Dziecko też. Wy żyć, jeśli ty wysłuchać mojego
wodza.

Asura wyczuł, że wojownicy za jego plecami czekali w  napięciu
na znak do walki, traktując słowa dziewczyny niemal jak obrazę. Za-
raz dosłyszał z  tyłu, że Hakan każe komuś sprawdzić namiot i  upew-
nić się, czy to, co mówią demony, jest aby prawdą. Wszak mogli
w  jakiś sposób wykraść ubranie i  zwyczajnie kłamać, pomyślał.

— Jeśli wy zaatakować, więzień zginąć i  twoi ludzie też —
ostrzegła Shima. — My nie chcieć rozlewu krwi. My chcieć, żeby
nas wysłuchać.

Asura zacisnął zęby, tocząc wewnętrzną walkę, nim wreszcie
posłaniec potwierdził, że Kurhunowie mówią prawdę. To oznacza-
ło, że musiał podjąć decyzję i  zaryzykować życie, jeśli zgodzi się
pójść za nimi w  głąb puszczy. Nie miał żadnej gwarancji, że demo-
ny go nie zabiją ani że zwrócą Sethyjczyka. Z  drugiej strony — jeśli
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odmówi lub zaatakuje, straci go na pewno, pomyślał. Przy tym na-
razi ludzi na bezsensowną śmierć z  rąk ukrytych w  mroku wrogów,
którzy dysponowali nieznaną mu bronią. Kahen być może na za-
wsze zostanie kaleką, a  cała wyprawa okaże się jego klęską.

— Chyba nie zamierzasz tego zrobić? — powiedział Hakan,
jakby czytał w  myślach Asury. — Nie mamy pojęcia, jakie są ich za-
miary. Nie bądź głupcem.

Asura milczał chwilę.
— Zgoda — odparł w  końcu, zwracając się do Kurhunki. —

Wysłucham waszego wodza, ale moi ludzie pójdą ze mną.
Dziewczyna zaprzeczyła ruchem głowy.
— Tylko ty. Nikt więcej . My zwrócić żywego. Wielki Garth dać

słowo.
— Co warte jest słowo demona?! — wtrącił Hakan, który po-

stanowił za wszelką cenę nie dopuścić do niebezpiecznego układu.
— Ty nam wierzyć. Nie mieć wyboru — odparła Shima.
Asura zmrużył oczy i  splunął na śnieg. Przeklęta Kurhunka wie,

że ma go w  garści, pomyślał.
— Jeśli nie wrócę do wschodu słońca, moi ludzie was znajdą—

wycedził, mierząc przenikliwym spojrzeniem twarze wrogów. —
A  wtedy nie okażemy wam litości.

Groźba wywołała wrzawę pośród Raghów, którzy zaczęli zło-
rzeczyć demonom, uderzając stalą o  stal. W  mroźnym, pełnym na-
pięcia powietrzu wisiał rozlew krwi.

— Ty zostawić broń i  iść za mną — powiedziała Kurhunka
i  wycofała się do swoich. — Twoi ludzie zostać. My pilnować —
ostrzegła.

— Wiesz, co robić — mruknął Asura do Hakana, gdy oddawał
mu uzbrojenie.

Ten przyjął broń z  kamienną twarzą, ale głęboko pod nierucho-
mąmaską skrywał gniew i  niedowierzanie.

— Jeśli nie wrócisz do wschodu, sam po ciebie pójdę i  przysię-
gam, że jeśli nie znajdę cię żywego, Zielone Ziemie będą znać Kur-
hunów jedynie z  legend — odparł, cedząc każde słowo.
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Wilczy Syn posłał mu porozumiewawcze spojrzenie i  ruszył za
demonami. Wiedział, że Hakan jest gotów spełnić groźbę. Kto jak
kto, ale prawa ręka Czerwonego Wilka nie rzuca słów na wiatr.

* * *

Przemierzał puszczę otoczony przez światła pochodni, kierując
się tam, dokąd prowadziły demony. Zwierzęce łby na ich głowach
rzucały na zaspy ponure cienie w  blasku ognia, a  zmarznięty śnieg
skrzypiał pod butami Kurhunów niczym ponura pieśń, intonowana
ku czci prastarych bóstw.

Asura przypomniał sobie, że to właśnie w  Puszczy Morren
mieszkał Pan Zwierząt, który wędrował przez głuszę pod postacią
dwugłowego jelenia. Był najważniejszym bóstwem dla myśliwego
i  jemu zawsze oddawano cześć przed każdym polowaniem, prosząc
o  obfite łowy. Z  tego, co wiedział Ragh, cała puszcza pełna była
duchów. Ponoć można było takiego nadepnąć i  narazić się na jego
gniew, ale choć Wilczy Syn szanował wierzenia własnego ludu, nie
należał do przesądnych.

Mimo to cała ta sytuacja zdawała się nierzeczywista, jak w  ja-
kimś potwornym śnie, myślał. Idąc, rozglądał się czujnie i  zaciskał
palce, które odruchowo szukały broni. Wszystkie zmysły nakazy-
wały walkę lub ucieczkę, ale musiał nad nimi zapanować i  zachować
zimną krew, jeśli chciał wyjść z  tego żywy. Naraz uświadomił sobie,
że nigdy wcześniej jego życie nie zależało od wrogów. Przez myśl
przemknęło mu, że Sethyjczyk musiał czuć się podobnie, gdy trafił
w  jego ręce.

W  końcu dotarli do niewielkiej polany osnutej mgłą, gdzie cze-
kała na nich grupa Kurhunów, wyglądająca upiornie w  zimnym
świetle księżyca. Na czele demonów stał starszy mężczyzna odziany
w  jelenie skóry, a  jego głowę wieńczyło rozłożyste poroże. Trzymał
przed sobą drewnianą laskę, na której opierał dłonie.

Asura przystanął w  pewnej chwili, zatrzymany gestem lisiej
dziewczyny, która wymieniła z  przywódcą kilka słów w  ich wła-
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snym języku. Nagle pół ludzkie, pół zwierzęce postacie otoczyły
Ragha ciasnym kręgiem, jakby chciały go odgrodzić od starca na
bezpieczną odległość.

— Ja być Garth, władca puszczy, syn Morren i  sługa Hagary —
powiedział mężczyzna, a  Kurhunka natychmiast przetłumaczyła.
— Moja córka mówić, że ty syn Czerwonego Wilka. Ja poznać nie-
gdyś twego ojca.

Asura uniósł brwi na wzmiankę o  Czerwonym Wilku, a  potem
zmarszczył czoło. Nie miał pojęcia, do czego to zmierza.

— Czemu miałbym ci wierzyć, demonie? Mój ojciec nigdy nie
wspominał o  żadnym władcy puszczy.

Starzec niezauważalnie wykrzywił wargi w  cierpkim grymasie.
— Ty nie wiedzieć — stwierdził. — Ty zapytać ojca o  Gartha,

o  jego córkę Rashim.
Te słowa zaniepokoiły Ragha. O  jaką Rashim? Co Czerwony

Wilk ma wspólnego z  Kurhunami?, pomyślał. Te dziwne insynuacje
zaczynały działać mu na nerwy.

— Nie przyszedłem tu mówić o  moim ojcu. Chcę odzyskać to,
co do mnie należy — odparł, z  trudem zachowując spokój.

Mężczyzna zamilkł na chwilę, a  na jego twarzy pojawił się nie-
odgadniony grymas. Wbił w  Asurę przenikliwe spojrzenie wybla-
kłych oczu.

— On mieć wielką wartość, skoro syn Czerwonego Wilka
przyjść tutaj na moje wezwanie, ryzykować życiem.

Asura zacisnął dłonie w  pięści, gdy wpatrywał się w  przywódcę
Kurhunów w  milczeniu. Ten przebiegły starzec doskonale zdawał
sobie sprawę z  wartości zakładnika. Zapewne miał szpiegów w  całej
puszczy, którzy donosili mu, że Sethyjczyk jest trzymany pod strażą,
inaczej skąd wiedzieliby, który namiot zaatakować?, pomyślał.

— Mów lepiej, po co mnie wezwałeś. Co to za proroctwo, któ-
rego mam wysłuchać?

Twarz Gartha momentalnie stężała, przypominając surowy
posąg.

— Ty zostać wybrany, poznać proroctwo Morren — oznajmił.
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— Ale proroctwo nie być dla ciebie, Wilczy Synu. Proroctwo być
dla nas, dzieci Morren.

Asura ściągnął brwi, ogłupiały. Miał wrażenie, że starzec mówi
od rzeczy.

— Dowiem się wreszcie, co to za proroctwo? I  co mam z  nim
wspólnego? — odparł, czując, że powoli traci cierpliwość.

— My od lat mieszać tylko nasza krew — zaczął Garth. — To
nas osłabiać i  duchy mówić, że my wymrzeć, jeśli nie dostać nowej
krwi. — Na chwilę urwał i  spojrzał na młodego mężczyznę przeni-
kliwie. — My wybrać ciebie, nowa, silna krew. Ty zapłodnić moje
córki.

Asura najpierw zaniemówił, a  zaraz potem zacisnął zęby, by
stłumić złość, gdy zdał sobie sprawę, że został zwiedziony.

— Nie taka była umowa! — syknął, a  na widok niewzruszonej
twarzy starca pojął że Kurhunowie, namawiając, aby wysłuchał ich
duchów, od początku chcieli wykorzystać go do własnych celów. —
Chyba nie myślicie, że zgodzę się płodzić bękarty z  waszymi kobie-
tami? — warknął.

— Ty zrobić, co ja kazać, albo żałować. — Garth uniósł rękę,
a  rząd Kurhunów za jego plecami rozstąpił się i  wojownik zobaczył
Sethyjczyka, który klęczał na ziemi ze spuszczoną głową.

Ręce związano mu na plecach, a  na ramiona narzucono niedba-
le futro, spod którego wystawało jakieś kurhuńskie odzienie. Zda-
wał się nieprzytomny, choć Asura nie miał pewności. Na sygnał
starca mężczyzna stojący za uzdrowicielem pochwycił go za włosy
i  szarpnął głowę w  tył, po czym przystawił ostrze do odsłoniętej
szyi. Na ten widok Ragh zacisnął dłonie w  pięści, walcząc ze sobą,
by nie rzucić się Kurhunowi do gardła.

— On należy do mnie — wycedził przez zaciśnięte zęby, mie-
rząc starca nienawistnym spojrzeniem. — Tknij go…

— Zachować siły dla moich córek, Wilczy Synu — przerwał
mu mężczyzna, wykrzywiając wargi z  satysfakcją.
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8. PRZEKLEŃSTWO

9
Wielki Garth panował w  puszczy niemal od czterdziestu lat

i  był jednym z  najstarszych Kurhunów w  plemieniu. Setki lat temu,
gdy jego lud żył zupełnie odizolowany od reszty świata, ukryty
w  najgłębszych zakamarkach prastarego boru, tamtejszy wódz we
śnie otrzymał wiadomość od duchów Morren. Początkowo prze-
powiednia mówiąca o  konieczności mieszania nasienia z  obcymi
wywołała wzburzenie Kurhunów. Łączyli się od lat jedynie z  osob-
nikami własnej krwi i  nie chcieli nawet słyszeć o  podobnych bluź-
nierstwach. Jednak gdy z  biegiem lat na świat coraz częściej zaczęły
przychodzić kalekie, chorowite lub martwe dzieci, ktoś przywołał
pamiętne ostrzeżenie. Strach o  własną przyszłość, który zajrzał
w  oczy plemieniu, nauczył go pokory i  wypełniania woli duchów.

Od tamtego czasu cyklicznie, co kilka lat, Kurhunowie brali do
siebie obcego mężczyznę, który zapładniał wybrane spośród ple-
mienia młode, zdrowe kobiety. Ostrożność oraz wymagania wobec
kandydata sprawiały, że poszukiwania trwały nieraz i  kilka miesięcy.
Najchętniej wybierali silnych wojowników, których uprowadzali pod
osłoną nocy, po czym poili ziołowym specyfikiem na potencję
i  przymuszali do zbliżeń. Nieszczęśnik nigdy nie uchodził żywy, by
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nie mógł nikomu zdradzić, co go spotkało. Stąd na przestrzeni lat
zrodziły się, szeptane pośród innych ludów, przerażające opowieści
o  demonach z  lasu, które porywały ludzi, aby pożerać ich ciała
i  dusze.

Zła sława przekazywana w  legendach i  pieśniach przysłużyła się
plemieniu, odstraszając potencjalnych najeźdźców i  ciekawskich
wędrowców. Ci nie porywali się już na wyprawy w  głąb mrocznych,
niezbadanych ścieżek, co niosło ze sobą ryzyko odkrycia kurhuń-
skich siedzib. Z  rzadka tylko znalazł się jakiś śmiałek lub grupa
zbrojnych najemników, dość chciwa domniemanych bogactw skry-
wanych przez demony i  dość głupia, by zapuścić się w  niebezpiecz-
ne tereny. Śmierć nachodziła ich niespodziewanie w  postaci
zatrutych igieł, które wbijały się w  odsłoniętą skórę szyi lub twarzy,
a  wszelki ślad po nierozważnych wojownikach ginął.

Rytuał Mieszania Krwi z  czasem stał się naturalnym rytmem
życia plemienia, kultywowanym i  przekazywanym z  pokolenia na
pokolenie. Początkowo budził niechęć, w  szczególności do zrodzo-
nych z  tego zwyczaju mieszańców. Jednak po latach, gdy nie żyli już
Kurhunowie czystej krwi, co wcześniej powodowało podziały, rytu-
ał ten wyniesiono do rangi ważnego obrzędu. Kobiety, które zosta-
ły wybrane do wypełnienia roli przyjmujących w  siebie nasienie,
otaczano szacunkiem i  nazywano „rakhija”, czyli błogosławiona
przez duchy.

Tego roku, kiedy przypadał kolejny Rytuał Mieszania Krwi, nie-
spodziewanie w  puszczy pojawili się Raghowie, którzy czasem za-
puszczali się w  owe rejony. Garth nigdy nie wspominał ich dobrze,
ale szczególnie źle pamiętał czas, gdy wiele lat temu pojawił się tu
Czerwony Wilk. To z  powodu wojownika stracił Rashim, ukochaną
córkę. Nie powiedziawszy nikomu, dokąd idzie, tamtego przeklęte-
go dnia zapędziła się sama w  bardziej odsłoniętą część lasu, by na-
zbierać ziół.

Zbyt późno Garth dowiedział się, że Ragh uprowadził ją i  opu-
ścił Morren. Poza granicami puszczy Kurhun nie mógł go już za-
trzymać, ale tamtej nocy odprawił rytuał i  wezwał do siebie duchy,
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a  potem nawiedził wojownika we śnie. Zażądał, by Ragh oddał
dziewczynę, po czym rzucił na niego przekleństwo, jeśli tego nie
uczyni. Czerwony Wilk jednak nie usłuchał, potraktował ostrzeżenie
jak nocnąmarę i  odjechał z  Rashim, a  po niej wszelki ślad zaginął.

Minęło ponad dwadzieścia lat od tamtych zdarzeń i  ból straty
zdążył złagodnieć, ale wrogość i  pamięć o  klątwie pozostała. Garth
nie myślał jednak, by atakować Raghów. Mądrzejszy z  wiekiem,
przestał szukać zemsty, która nie przywróciłaby mu córki, a  jedynie
przyniosłaby ludziom śmierć w  walce z  wyszkolonymi wojownika-
mi i  ich wilkami. Dysponował bowiem niewielką siłą bitewną w  po-
staci szpiegów wyszkolonych do miotania zatrutych igieł. Dym
zatruwający umysł wytwarzano zaś w  bardzo ograniczonych ilo-
ściach i  na bieżąco, dlatego nie stanowił zbyt użytecznej broni na
większą skalę.

Któregoś dnia Shima przyniosła jednak interesujące wieści
o  przywódcy tego plemienia. Przypuszczenie, że być może młody
mężczyzna jest synem Czerwonego Wilka, sprawiło, że Garth za-
pragnął go poznać, by przekonać się, czy podejrzenia okażą się
słuszne. Jednocześnie uznał, że pomimo wrogości, jaką darzył Ra-
ghów, krew i  nasienie wojownika z  północy mogły przynieść silne
i  zdrowe potomstwo. Szczególnie że ostatnimi czasy nie zdarzył się
żaden wartościowy dawca.

Teraz, gdy miał go przed sobą, Kurhun zyskał niemal pewność,
że to właśnie ten, który wypełni rzucone przed laty przekleństwo.
Wilczy Syn, naznaczony przez duchy szarą barwą oczu, da zadość-
uczynienie za krzywdę wyrządzoną przed laty.

Zatem dni pokoju na północy zdawały się policzone.

* * *

Asura zacisnął szczęki, po czym zerknął kątem oka na uzdrowi-
ciela, wiedząc, że nie ma odwrotu. Pozostawało jedno: zrobić to,
czego chcieli Kurhunowie, pomyślał. Żadna walka nie wchodziła
w  grę. Pozbawiony broni, otoczony tuzinem leśnych demonów,
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skazałby siebie i  Sethyjczyka na śmierć.
— Wiesz, co cię czeka, jeśli nie dotrzymasz słowa — powie-

dział zimno do starca.
— To oznaczać, że ty się godzić, Wilczy Synu?
— Nie pozostawiacie mi wyboru. Gdzie twoje córki?
—Wszystko mieć swój czas. Ty wpierw się przygotować.
Na jego znak „lisica”, jak Ragh nazwał w  myślach Kurhunkę,

przyniosła niewielki dzban i  nakazała wypić jego zawartość.
— Zgodziłem się zapłodnić kobiety, a  nie pić waszą truciznę —

powiedział, wpatrując się z  odraząw  mętny napój.
— To nie truć. To działać dobrze na ciało. Dać siłę — wytłu-

maczyła dziewczyna. — Jeśli ty nie wypić… — skinęła głową męż-
czyźnie, który pilnował Sethyjczyka, a  ten ponownie chwycił
zakładnika za włosy i  przyłożył stal do gardła.

Asura posłał dziewczynie wściekłe spojrzenie. Wiedział dobrze,
że zabrnął już zbyt daleko i  nie mógł się wycofać, cokolwiek każą
mu zrobić. Wziął więc naczynie do rąk i  marszcząc nos pod wpły-
wem nieprzyjemnego zapachu, wlał w  siebie cały napój. Odrzucił
dzban i  splunął; dawno nie pił niczego równie obrzydliwego.

— Ty nie być jeszcze gotowy — powiedziała Shima i  poleciła
mu rozebrać się do pasa.

Ragh ściągnął gniewnie brwi, ale zrobił, jak mu kazała, choć nie
bez ociągania. Przyjmowanie rozkazów budziło w  nim głęboko
skrywane poczucie upokorzenia i  sprzeciw, co tłumił w  sobie z  tru-
dem. Zdecydowanie w  postawie rudowłosej Kurhunki nagle przy-
pomniało mu własną siostrę, Akarę, która została w  Twierdzy.
Przeklął je obie w  myślach.

Któryś z  mężczyzn zbliżył się i  przy pomocy barwnej mazi na-
kreślił mu dziwne znaki na klatce piersiowej, brzuchu i  ramionach.

— One czekać na ciebie. — Garth wskazał laską szałas posta-
wiony w  pobliżu drzew.

Asura nie tracił więcej czasu. Chciał mieć to jak najszybciej za
sobą, więc ruszył w  kierunku namiotu. Po chwili znalazł się w  cie-
płym wnętrzu, gdzie przy niewielkim palenisku zastał trzy kobiety,
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pół leżące, pół siedzące na futrach. Wszystkie młode, nagie i  w  zwie-
rzęcych maskach na twarzy, o  ciałach ozdobionych podobnymi zna-
kami, jakie i  na nim wymalowano.

Na jego widok zbliżyły się odważnie, bo wiedziały doskonale,
jaka jest jego rola i  co same muszą zrobić. Wilczy Syn zmierzył je
chłodnym spojrzeniem, zastanawiając się, czy ma w  sobie dość siły
i  chęci, po czym rozpiął skórzany pas, który trzymał mu spodnie na
biodrach. Kurhunki, ośmielone tym gestem, wyciągnęły dłonie, by
dotknąć umięśnionego ciała wojownika. Ragh jednak odtrącił ich
ręce, dając do zrozumienia, że nie chce żadnych pieszczot i  że nie
powinny liczyć na nic więcej poza samym aktem.

Zakładał, że zrobi to niczym kopulujące zwierzę, nie okazując
demonicznym córkom żadnej czułości ani nie zważając na ból, jaki
może im zadać podczas stosunku. Jednak specyfik, który wypił
i  który dziwnie pobudzał ciało, utrzymując męskość w  gotowości,
jednocześnie otumanił mu umysł. W  pewnej chwili Asura przestał
kontrolować to, co się dzieje i  z  niejakim niedowierzaniem zdał so-
bie sprawę, że nie ma żadnej władzy nad kobietami, które teraz ro-
biły z  nim, co chciały.

Przez cały ten czas nie opuszczał go obraz Sethyjczyka klęczą-
cego w  śniegu, z  nożem przy gardle.

Po wszystkim w  pośpiechu zapiął skórzany pas, po czym opu-
ścił namiot. Los bękartów, które być może począł, był mu obojętny,
nie sądził, by kiedykolwiek rościły sobie prawa do władzy na pół-
nocy. W  tej chwili liczyło się tylko to, by odzyskał Sethyjczyka
i  wrócił do swoich.

— Ty być prawdziwy mężczyzna — powiedział Garth z  uzna-
niem, gdy Shima zajrzała do namiotu i  potwierdziła, że Ragh wy-
wiązał się z  zadania. — On być twój — oznajmił, a  służący mu
Kurhun rozciął więzy na rękach zakładnika. — Ty być wolny. Ja
dotrzymać słowa.

Na wpół przytomny Suen padłby twarzą w  śnieg, gdyby Asura
nie pochwycił go w  porę i  nie przytrzymał.

— Ty iść za mój człowiek. On zaprowadzić do obozu — po-
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wiedział jeszcze Garth, po czym dodał, wskazując na Sethyjczyka
laską: — On nie należeć do naszego świata. Niebezpieczna moc.
Wy mieć się na baczności.

Po tych słowach odwrócił się, by ruszyć w  przeciwnym kierun-
ku w  eskorcie Kurhunów i  lisiej dziewczyny. Asura zmrużył oczy
i  patrzył chwilę, jak grupa leśnych demonów znika za ścianą drzew.
Wciąż kręciło mu się w  głowie od trucizny, ale zignorował to nie-
przyjemne wrażenie i  skupił uwagę na uzdrowicielu, który zdawał
się zupełnie bezwładny.

— Co z  tobą? Możesz mówić? — zapytał i  rozchylił mu powie-
ki. Próbował doszukać się jakichkolwiek oznak świadomości w  za-
mglonych tęczówkach. Podejrzewał, że i  jego czymś zatruli.

— … czerwony dym… — wymamrotał Suen, wydmuchując
obłoki pary spomiędzy spierzchniętych warg.

Asura zmarszczył brwi i  przypomniał sobie o  demonicznym
dymie, o  którym mówił niegdyś szaman. Ponoć na długo pozba-
wiał przytomności, a  niektórzy po odtruciu nigdy nie wracali do
siebie lub popadali w  obłęd. Miał nadzieję, że to nie spotka Sethyj-
czyka.

Widząc, w  jakim uzdrowiciel jest stanie, zrezygnował z  kolej-
nych prób nawiązania kontaktu. Otulił go mocniej futrem i  wziął
na ręce, a  potem ruszył w  drogę powrotną.

* * *

Nie wiedział, jak długo przemierzał uśpioną puszczę, podążając
za kurhuńskim przewodnikiem. Miał wrażenie, że ten z  rozmysłem
kluczy między drzewami, jakby chciał zmylić trop, by Ragh nigdy
nie odnalazł drogi do polany.

Podczas tej wędrówki przez zastygły w  śmiertelnym bezruchu
las Sethyjczyk mamrotał słowa w  nieznanym wojownikowi języku;
wciąż przy tym powtarzał jedno: „lamar”. Sposób, w  jaki to robił,
raz z  nienawiścią, raz z  rozpaczą, dał Asurze do zrozumienia, że to
czyjeś imię.
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W  pewnym momencie pośród ośnieżonych drzew zamajaczyły
światła palenisk z  obozowiska. Prowadzący mężczyzna przystanął,
oznajmiając tym samym, że dalej nie pójdzie, więc Asura zostawił
go i  ruszył sam.

Kiedy dotarł na miejsce, zastał wszystkich wojowników czuwa-
jących i  wyczekujących jego powrotu, gotowych w  każdej chwili do
działania. Na widok przyszłego wodza ponure twarze rozpogodziły
się, a  część z  mężczyzn zaczęła zasypywać go pytaniami.

Hakan także odetchnął z  ulgą, gdy zobaczył Wilczego Syna ży-
wego, w  dodatku z  Sethyjczykiem. Przez cały ten czas siedział jak
na nożach i  nie mógł niczego zrobić, a  taka bezsilność doprowa-
dzała go niemal do szaleństwa. Jakby tego było mało, musiał jesz-
cze zapanować nad ludźmi, którzy w  pewnym momencie zaczęli
podżegać siebie nawzajem do ataku. Sam chętnie by na to przystał,
ale chcąc nie chcąc musiał zostawić wszystko w  rękach przyszłego
wodza.

— Co z  nim? — zapytał, gdy Asura wszedł do watru i  położył
uzdrowiciela na futrach przy palenisku.

— Żyje. Mów lepiej, co z  Navah — odparł wojownik, skupiając
wzrok na wilczycy, która leżała na boku i  oddychała miarowo, po-
grążona we śnie. Przykucnął przy niej, po czym rozchylił powieki,
by zajrzeć w  zamglone, złote tęczówki. Nie zbudziła się jednak,
kiedy potarmosił jej łeb i  potrząsnął ciałem.

— Jest cała, ale musieli ją czymś zatruć. Leży tak, od kiedy ją
znalazłem. To samo szczeniak — odparł Hakan.

— To ten ich przeklęty dym — powiedział Asura gniewnie, po
czym dodał: — Przynieś korzeń Uguru. Spróbuję ocucić Sethyjczyka.

Kiedy Hakan poszedł do sań w  poszukiwaniu lekarstwa, Asura
zajął się rozbieraniem Suena, który wciąż miał na sobie kurhuńskie
odzienie. Obawiał się, że jeśli Navah wyczuje woń demonów,
wpadnie w  furię, a  to stwarzało niebezpieczeństwo dla uzdrowicie-
la. Wilki, choć dobrze wytresowane i  posłuszne, potrafiły być nie-
obliczalne, jak każde dzikie zwierzę.

Nie napotkawszy żadnego oporu, ściągnął z  Suena sięgającą ły-
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dek lnianą tunikę, po czym okrył go futrem, które znalazł pod ręką.
W  tej samej chwili zerknął na trupio blade stopy i  przeklął w  my-
ślach Kurhunów. Dotknął skostniałych kończyn, lodowatych jak
sama Zmarzlina, i  natychmiast owinął je w  kawałek nagrzanej od
ognia skóry. Wiedział, że najłatwiej zachorować od nóg, a  to mo-
głoby oznaczać dla Sethyjczyka śmierć. Nie mógł na to pozwolić,
nie teraz, gdy zrobił tak wiele, żeby utrzymać go przy życiu.

— Część zawilgotniała i  zgniła, psiakrew — mruknął Hakan,
kiedy pojawiał się na powrót w  namiocie. — To wszystko, co mamy.

Wilczy Syn przyjął lniany mieszek z  białym korzeniem, który
stosowano na północy w  celu otrzeźwienia, najczęściej po pijackich
biesiadach i  podczas całonocnych wart.

— Dla uzdrowiciela starczy — odparł, zdecydowany za wszelką
cenę wybudzić Sethyjczyka z  dziwnego letargu.

Na wilka roślina działała trująco, dlatego pozostawała jedynie
nadzieja, że Navah sama dojdzie do siebie.

— Spal te kurhuńskie szmaty — polecił jeszcze i  wręczył Ha-
kanowi zmięte rzeczy, a  ten bez słowa zniknął na zewnątrz.

Asura podejrzewał, że uzdrowiciel nie pogryzie rośliny, dlatego
oderwał kawałek zębami i  zaczął przeżuwać, starając się nie poły-
kać soku.

Kiedy miał już w  zębach łatwą do przełknięcia papkę, przykuc-
nął przy Sethyjczyku. Dłonią uniósł mu twarz, po czym bezcere-
monialnie przywarł do spierzchniętych warg i  językiem wepchnął
zawartość własnych ust do jego gardła. Poczuł lekki opór zębów,
który bez trudu złamał i  Suen, chcąc nie chcąc, przyjął intensywny,
kwaskowaty sok połączony z  kremową mazią. Ta spłynęła do żo-
łądka, częściowo zalewając podbródek. Zakrztusił się i  zaraz ode-
tchnął, gdy pozwolono mu zaczerpnąć powietrza.

Asura już przeżuwał kolejny kawałek. Gdy znów ujął twarz
uzdrowiciela, by ponownie wmusić w  niego papkę z  Uguru, ten
uniósł powieki i  spojrzał już bardziej świadomie. Sok najwyraźniej
zaczynał działać, pomyślał Ragh. Nie zważając na słaby protest, ko-
lejny raz przylgnął do Sethyjczyka i  językiem wmusił gęsty sok. Na-
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raz poczuł, jak zęby uzdrowiciela boleśnie zatapiają się w  jego war-
dze, gryząc ją niemal do krwi.

Choć zapewne nie to miał w  zamiarze Suen, dla Ragha takie
ugryzienie oznaczało jedno — chęć zbliżenia, dlatego z  miejsca po-
czuł, że twardnieje. Podejrzewał, że jego ciało nadal znajdowało się
pod wpływem dziwnego kurhuńskiego specyfiku i  jeszcze przez ja-
kiś czas może być nadmiernie pobudzone. Odsunął się i  przetarł
twarz wierzchem dłoni, na której została czerwona smuga. Spojrzał
w  niebieskie oczy, które patrzyły gniewnie, po czym uśmiechnął się
kątem ust.

— Trzeba przyznać, że gryziesz lepiej, niż bijesz — zadrwił,
mrużąc powieki. — Tyle że pośród mojego ludu to jak zaproszenie
do zabawy. Jesteś pewien, że tego właśnie chcesz?

Suen w  pierwszej chwili zastygł, a  ciało zalała fala gorąca, kiedy
zdał sobie sprawę, co Asura ma na myśli. Zaraz zmarszczył czoło
i  rozejrzał się, zdezorientowany. Nie wiedział, co się dzieje, niewiele
pamiętał prócz czerwonego dymu. Wtedy napotkał wzrokiem
chłopca, który leżał pod ścianą watru, pobladły i  nieruchomy jak
kamień, i  na moment zamarło w  nim serce.

— Yani — wykrztusił i  natychmiast poderwał się w  jego stronę,
nie zważając na to, że jest nagi.

Ledwie wstał, pozbawione sił ciało odmówiło posłuszeństwa.
Stracił równowagę i  odruchowo wsparł się o  Asurę, który podniósł
się równocześnie z  nim.

— Powiedz, że nic mu nie jest — powiedział, kurczowo zaci-
skając palce na ramieniu Ragha.

— Żyje. Zatruli go dymem — odparł Asura. Czuł dyskomfort
z  powodu bliskości Sethyjczyka. Teraz, gdy we krwi krążył dziwny
napój, odbierał wszystko intensywniej . Przez to nie mógł sobie
ufać, dlatego odsunął się, pozwalając, by Suen opadł na powrót na
legowisko.

— Przez chwilę myślałem… — zaczął uzdrowiciel i  urwał,
zdając sobie sprawę, że obaj z  Yanim omal nie zginęli.

Znów miał przed oczami wydarzenia tej nocy: widział przera-
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żenie w  zielonych oczach, czuł bezsilność i  strach, a  płuca wypeł-
niał mu gryzący dym. Ale najgorsze było to, że kiedy po nich przy-
szli, nie mógł nic zrobić, nie mógł ochronić chłopca, bo jakaś
magia blokowała jego moc. Wciąż jeszcze nie potrafił do niej się-
gnąć, jakby nałożono na niego bariery.

— Demony więcej nam nie zagrożą— powiedział Asura, jakby
chciał go uspokoić.

Suen nie pytał, skąd Ragh ma taką pewność, ale chciał w  to
wierzyć.

* * *

Niedługo potem wrócił Hakan, niosąc w  dłoniach misy pełne
parującego jadła.

— Uznałem, że strawa cię pokrzepi. — Z  tymi słowami wrę-
czył Asurze naczynie, a  ten zaczął łapczywie pochłaniać jego za-
wartość.

Dzisiejszy wieczór kosztował go wiele sił, nie tylko fizycznych.
Przebywanie na mrozie dodatkowo wzmogło apetyt, więc posiłek
zniknął równie szybko, jak się pojawił. Drugą miskę Hakan podsu-
nął Sethyjczykowi, ale ten odmówił ruchem głowy.

— Dowiem się, co chciały od ciebie demony? Co to za proroc-
two, o  którym mówili? — zapytał starszy Ragh. Chciał czym prę-
dzej wiedzieć, do czego doszło w  głębi puszczy, gdzie Asura
zniknął na pół nocy.

Wilczy Syn otarł zatłuszczone wargi wierzchem dłoni i  mo-
mentalnie spochmurniał. Mimo że Hakan należał do zaufanych lu-
dzi, nawet jemu nie mógł zdradzić prawdy.

— Dowiesz się wszystkiego w  swoim czasie. Dzisiaj nie mam
już chęci o  tym mówić — uciął krótko, co zostało przyjęte z  mil-
czącym niezadowoleniem.

Hakan nie zamierzał jednak drążyć tematu na siłę, wiedział bo-
wiem, że to nigdy nie kończy się dobrze w  przypadku Asury. Uznał
więc rozsądnie i  niechętnie zarazem, że poczeka cierpliwie, aż ten
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sam opowie o  tym, co zaszło dzisiejszej nocy.
— Przygotuj ciepłej wody. Dla Sethyjczyka też. Cuchniemy

Kurhunami — polecił Wilczy Syn, zmieniając temat.
Zaczynał odczuwać przytłaczające zmęczenie i  senność. Pra-

gnął teraz jedynie regenerującego snu, ale wiedział, że przedtem
musi pozbyć się zapachu Kurhunów. Dlatego zdjął przesiąknięte
obcą wonią rzeczy, spod których wyłoniły się kolorowe malowidła
na ciele. Zdumiony Hakan chciał o  to zapytać, ale na widok ponu-
rego spojrzenia szarych oczu zrezygnował i  zniknął na zewnątrz.

— Nie wiem, ile pamiętasz — zaczął chłodno Asura, gdy został
sam z  uzdrowicielem — ale cokolwiek pamiętasz, lepiej o  tym
milcz. Dla własnego dobra — ostrzegł i  zmierzył go przenikliwym
spojrzeniem.

Suen drgnął, jednak nie spojrzał mu w  twarz, bo z  miejsca wy-
czuł, że Ragh ma coś do ukrycia. Kiedy już odzyska moc, będzie
mógł odtworzyć wszystkie wspomnienia, które przesłonił trujący
dym, wtedy pozna prawdę. Tylko czy rzeczywiście tego chciał?, po-
myślał.

— Niczego nie pamiętam, a  nawet gdybym pamiętał, nie masz
czego się obawiać. Nie mam powodu dzielić się tą wiedzą.

— Od początku uważałem, że nie jesteś głupi, Sethyjczyku,
i  niech tak pozostanie — odparł Asura, co w  jego ustach zabrzmia-
ło niemal jak pochwała.

Już zupełnie nagi wyszedł na zewnątrz, gdzie z  zapamiętaniem
zaczął nacierać się śniegiem. Wilgotną skórę szorował ziołowym,
sypkim proszkiem, który składał się głównie ze startych suszonych
roślin i  dobrze pochłaniał tak tłuszcz, jak i  brud, dzięki czemu
sprawdzał się doskonale w  oczyszczaniu ciała podczas wypraw czy
trwających długo polowań. Wojownik miał nadzieję, że farby zejdą
ze skóry bez śladu. Jednak malowidła zmywały się z  wielkim tru-
dem, dlatego dopiero po dłuższej chwili pozbył się i  barw, i  zapa-
chu kurhuńskich kobiet. Na koniec wziął od Hakana kubeł ciepłej
wody, który wylał sobie na głowę, by zmyć wszystkie zanieczysz-
czenia. Wycisnął włosy, czując, że chłód mroźnej kąpieli otrzeźwił
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go dostatecznie, by przegonić senność.
W  tym czasie Suen zajął się własną kąpielą.
— Pewnie przywykłeś do innych warunków, ale tutaj nie dosta-

niesz nic więcej — powiedział Hakan po tym, gdy zostawił mu
wiadro z  gorącąwodą i  jutowy worek z  ziołowym proszkiem.

Nie mógł wiedzieć, że żyjąc pośród kapłanów, Suen przywykł
do wielu niewygód i  takie warunki nie robiły na nim większego
wrażenia. Co więcej, Sethyjczyk odczuwał ulgę na myśl, że po tylu
dniach podróży będzie mógł w  końcu umyć całe ciało.

Klęknął wnętrzem ud w  stronę podstawy wiadra, po czym na-
brał wody i  zwilżył skórę. Potem nabrał w  dłoń nieco proszku, któ-
ry wtarł intensywnie w  ramiona, klatkę piersiową oraz nogi, nie
pomijając bardziej intymnych części ciała. Kiedy zaczął spłukiwać
skórę ciepłą wodą, ktoś wszedł do namiotu.

— Włosy też — mruknął Asura, mierząc go z  ukosa spojrze-
niem.

Suen drgnął na dźwięk jego głosu i  natychmiast spiął się cały,
gdy uświadomił sobie, jak bardzo jest odsłonięty. Z  trudem dokoń-
czył mycie, czując na sobie wzrok wojownika, który wytarł się do
sucha, po czym owinął futrem biodra i  przysiadł przy ogniu.

Potem bez słowa uzdrowiciel sięgnął po okrycie i  położył się na
posłaniu obok Yaniego. Przez chwilę nasłuchiwał oddechu chłop-
ca; pragnął szybko zasnąć, by nie myśleć już o  tym, co go dziś spo-
tkało. Naraz zamarł, gdy usłyszał pytanie, które wyrwało go
z  odrętwienia i  niemal odebrało oddech. Przez chwilę leżał bez ru-
chu, patrząc tępo w  ścianę namiotu.

— Kim jest Lamar? — powtórzył Asura, sądząc, że Suen nie
dosłyszał.

— Skąd o  nim wiesz? — wykrztusił uzdrowiciel.
— Powtarzałeś to słowo w  drodze do obozu. Uznałem, że to

czyjeś imię.
Uzdrowiciel zacisnął palce na okryciu, zmrożony przerażeniem.

Jeśli wzywał Lamara, gdy był nieprzytomny, to oznaczało jedno:
Kurhunowie grzebali przy barierach wzniesionych mocą i  zerwali
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jedną z  nich. Tę, która chroniła go przed szaleństwem.
— Każdy z  nas ma swoje tajemnice, Raghu — odparł, z  tru-

dem panując nad drżeniem głosu, po czym zacisnął zęby, by zdusić
w  sobie szloch.
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9. WIEŚCI

9
Wilczy posłaniec przybył na Ziemie Raghów kilkanaście dni po

tym, jak został wysłany z  wiadomością. Biegł niemal bez przerwy,
ścigając się z  wiatrem, po drodze zatrzymywał się tylko na polowa-
nia na małą zwierzynę i  sen. Wewnętrzny instynkt nigdy go nie za-
wiódł, dzięki czemu wkrótce trafił do celu.

W  ten mroźny, wczesny świt nad Doliną Kłów wciąż jeszcze
unosiła się mgła, gdy dotarł pod Wilczą Twierdzę. Tam przystanął
u  podnóża wysokiego na kilkadziesiąt stóp, masywnego muru, któ-
ry wzniesiono z  ciosanych kamieni. Odgradzał on twierdzę od za-
mieszkujących podnóże klanów, a  teraz pokrywała go gruba
skorupa lodu i  zmrożonego śniegu.

Wartownicy z  porannej zmiany tłoczyli się właśnie przy koszu
z  ogniem, kiedy dostrzegli zwierzę pod bramą warowni. Od razu
rozpoznali w  nim wilka należącego do watahy wodza, o  czym świad-
czyło znakowanie prawego ucha za pomocąmetalowego kolczyka.

— Podnieść kratę, ospałe kundle! Posłaniec u  bram! — za-
krzyknął któryś z  nich w  stronę wieży strażniczej .

W  odpowiedzi zgrzytnęły zębatki i  mechanizm ruszył ociężale,
aż metalowe wrota ustąpiły, by wpuścić zwierzę na zewnętrzny



107

dziedziniec. Tam, odprowadzany zaciekawionymi spojrzeniami wo-
jowników, wilk udał się wprost do izby mieszczącej się przy wil-
czarni. Gdy ktoś uchylił mu drzwi, wpadł do środka wprost na
postawnego mężczyznę w  sile wieku, o  twarzy okolonej przyciętą
krótko brodą.

— Dawno cię tu nie widzieli, stary draniu! — zawołał Zarda na
widok zwierzęcia, które wymachiwało szaleńczo ogonem i  popiski-
wało z  radości, liżąc jego twarz szorstkim językiem. — Obyś niósł
dobre wieści — dodał, gdy sięgnął po sakiewkę doczepioną do
skórzanej obroży.

Rozwiązał rzemień, po czym wyjął z  wnętrza glinianą tabliczkę,
na której wyryto wiadomość ostrzem noża. Zaraz też zakrzyknął
gromko w  kierunku pokoi mieszczących się nad izbą:

— Reva! Złaź tutaj, na wilcze jaja! Przybył posłaniec od Asury!
W  odpowiedzi w  jednej z  okiennic pokazała się zaspana, przy-

stojna twarz młodego mężczyzny. Na jego nagim torsie widniały
wytatuowane znaki przynależności do plemienia, tak jak i  na wygo-
lonych bokach głowy. Przez jej środek ciągnął się też pas czarnych
włosów, początkowo krótkich i  zjeżonych, od karku długich do ra-
mion, związanych rzemieniem. W  ciemnych oczach, rozszerzonych
teraz z  zaskoczenia, błądził niepokorny błysk.

— Wilk od Asury? — zapytał ochryple, jakby nie dowierzał te-
mu, co słyszy.

— A  co mówiłem? Głuchy jesteś?
— Tak, tak — mruknął Reva, nie słuchając już marudzenia

mężczyzny.
Posłaniec od Asury, powtórzył w  myślach i  momentalnie odzy-

skał trzeźwość umysłu, który dotąd znajdował się jeszcze pod
wpływem wypitego wczoraj trunku. Natychmiast zerwał się z  miej-
sca i  w  biegu wciągnął na siebie rozrzucone po komnacie części
garderoby.

— Szlag by to! — zaklął, gdy wyrżnął o  skrzynię przy wsuwaniu
nogi w  nogawkę skórzanych spodni. Szybko owiązał buty rzemie-
niami i  narzucił rozpinaną tunikę. Kiedy wybiegał na korytarz, miał
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jeszcze niezapięty pas, co wzbudziło rozbawienie mijanych po dro-
dze wojowników.

— Pohulało się wczoraj, co, Wilczarzu? — zażartował któryś
z  nich.

— Żebyś ty wiedział, chłopie! — odparł Reva, uświadamiając
sobie, że pił niemal pół nocy, co zdarzało się coraz częściej, odkąd
Asura opuścił twierdzę.

Zbiegł po wąskich schodach i  zanurkował do przestronnego,
ciepłego wnętrza, gdzie przy ogniu leżały dwa młode wilki, a  wraz
z  nimi posłaniec. Zwierzę poderwało się z  miejsca, by przypaść do
Ragha. Oparło łapy o  jego klatkę piersiową, tym samym zwalając się
nań całym ciężarem, i  Reva niemal zachwiał się pod tym nagłym
obciążeniem.

— Dir, ty stary hultaju! — powiedział, z  czułością czochrając
mokrą jeszcze sierść i  pozwalając lizać się po twarzy. — Nie chciałeś
biec w  zaprzęgu, to cię posłali do domu, co?

Pozostałe wilki także opuściły nagrzane legowiska i  przywitały
się ze swym opiekunem. Reva potarmosił zwichrzone łby, podro-
czył się z  najmłodszym wilczkiem, który nie odstępował go na krok
i  stał się ulubieńcem wojownika. Choć wszystkie zwierzęta należały
do wodza, to on przewodził stadem, przejąwszy ten zaszczytny
obowiązek po ojcu, stąd zwano go Wilczarzem.

— Tak, wiem, chcecie do zaprzęgu. Zaraz się wami zajmę —
powiedział i  odsunął od siebie kolejną falę wilczych czułości, po
czym spojrzał na Zardę.

Mężczyzna siedział na zwyczajowym miejscu w  kącie izby i  po-
palał fajkę nabitą zielem sprowadzonym zza morza przez Faldów.
Wilczarz nazywał je „sponiewieraczem” i  sam trzymał się z  dala od
tego wynalazku. Wystarczy, że raz napalili się tego z  Asurą, a  potem
robili rzeczy, o  których wolałby nie pamiętać.

— Gdzie ta wiadomość? Co piszą?
Ojciec zmierzył go ostrym spojrzeniem, marszcząc przy tym brwi.
— Znowu piłeś do rana — mruknął z  dezaprobatą. — Trzymaj

— dodał i  rzucił mu tabliczkę.
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Reva pochwycił ją w  locie i  prędko przemknął wzrokiem po
koślawych literach. Spośród Raghów tylko nieliczni znali pismo
i  potrafili się nim posługiwać, a  on z  racji swej pozycji dostąpił tego
przywileju. Momentalnie twarz mu pojaśniała i  bezwolnie wyszcze-
rzył się w  szerokim uśmiechu.

— Leć z  tym do Kahena, ja poinformuję wodza — polecił Za-
rda, w  zamyśleniu wydmuchując pachnący dym.

* * *

Najmłodszy syn Czerwonego Wilka nie spał od dawna. Leżał
pod okryciem z  ciepłych futer i  wpatrywał się tępo w  sufit nad ło-
żem. Przez pojedyncze okno komnaty, gdzie szybę stanowiły zwie-
rzęce błony, wpadła nikła poświata dnia. Ogień, rozpalony
wczesnym rankiem, dawno już buzował w  kominku, a  zza dębo-
wych drzwi dobiegały odgłosy budzącego się w  twierdzy życia.

Kahen westchnął.
Upłynęło sporo czasu, od kiedy utracił sprawność, ale wciąż nie

potrafił oswoić się z  nową sytuacją. Kiedyś mógł robić wszystko
i  nigdy nie przeszło mu przez myśl, że pewnego dnia może stać się
nagle zależny od innych. Teraz był skazany na pomoc w  tak proza-
icznych sprawach jak toaleta czy zasiadanie na krześle. Czuł się
przez to niedołężny, przegrany i  śmieszny. Nie jak mężczyzna, tylko
półczłowiek, zdany na czyjeś nogi, bo własne odmówiły mu posłu-
szeństwa.

Nienawidził tych chwil.
Szczególnie boleśnie odczuwał moment kąpieli, kiedy ramiona

innego mężczyzny przenosiły go nagiego do balii, a  potem poma-
gały się wydostać. Z  tego powodu zamierzał nawet zaprzestać my-
cia się. Jednak Reva, który sprawował nad nim swoistą opiekę,
oświadczył, że nie pozwoli mu zgnić i  siłą przymuszał do tej upo-
karzającej czynności.

Jednego tylko Kahen nie pozwolił sobie odebrać — posiłków
jedzonych samotnie w  komnacie. Wystarczy, że raz pokazał się
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w  głównej sali jadalnej i  z  miejsca tego pożałował. Ledwie cokol-
wiek przełknął pod ostrzałem dziesiątek par oczu, pośród ciężkiego
milczenia, które mówiło więcej niż słowa.

Nie chciał tego powtarzać.
Choć z  początku udawał silnego i  starał się nie narzekać, z  cza-

sem było to coraz trudniejsze. Do tego wciąż nie dostał żadnych
wieści od brata. To sprawiało, że z  każdym dniem nie tylko tracił
nadzieję na znalezienie uzdrowiciela, lecz także zaczynał się niepo-
koić o  wyprawę.

Przekręcił się na bok, po czym spojrzał na puste miejsce przy
łożu, gdzie zwykła spoczywać Sora. Widać wilczyca opuściła kom-
natę, nim jeszcze się zbudził, pomyślał, ciesząc się jednocześnie, że
mimo wszystko może trzymać ją przy sobie. Przy drzwiach czuwał
bowiem strażnik, który zawsze wypuszczał zwierzę, gdy chciało za-
łatwić potrzeby.

Zamknął oczy i  przeczesał włosy gestem pełnym zniechęcenia.
Użalałby się dalej nad własnym losem, gdyby nie Reva, który bez
pukania wpadł do komnaty i  zatrzasnął drzwi, aż huknęło.

— Pobudka, Marudo — powiedział Wilczarz, używając prze-
zwiska, które niedawno nadał młodszemu z  braci.

— Nie śpię. A  ty zacząłbyś w  końcu pukać — mruknął chło-
pak, siadając na łożu. Mimo pozornej oschłości cieszył się z  wizyty
przyjaciela, którego widywał teraz codziennie.

— Myślisz, że nigdy nie widziałem, jak zabawiasz się ze sobą?
— zakpił starszy Ragh, a  Kahen momentalnie poczerwieniał.

— Nie o  to chodzi — żachnął się. — Zresztą nawet o  tym nie
myślę.

— Gadasz głupoty. Na dole wszystko z  tobą w  porządku. Po-
winieneś sobie poużywać, może przestaniesz marudzić — dodał
Reva i  poczochrał krótkie, zwichrzone włosy. Niegdyś była to bujna
czupryna, ale po utracie sprawności Kahen kazał je sobie ściąć.
Wyglądał teraz trochę bardziej dojrzale, co jednak nie odebrało mu
chłopięcego uroku, czającego się w  dużych, piwnych oczach i  ła-
godnych rysach twarzy.
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— Przestań wreszcie dotykać moich włosów! To nie jest wilcze
futro, które możesz sobie bezkarnie tarmosić — zirytował się Ka-
hen, odpychając natrętną dłoń. — Co tu w  ogóle robisz o  tej porze?

Znając zwyczaje Revy, spodziewał się go dopiero po porannej
strawie, bo od ataku Kuruk Wilczarz regularnie przychodził, by
przymusowo zabrać go na świeże powietrze. Potem trzymał chło-
paka w  wilczarni, gdzie z  pomocą innych Raghów zajmował się
zwierzętami. Kahen nigdy by mu się nie przyznał, jak bardzo lubił
te chwile. W  towarzystwie Revy czas leciał szybciej, a  samotność nie
dokuczała tak bardzo. Miał wtedy okazję lepiej przyjrzeć się pracy
przyjaciela: szkoleniom, karmieniu czy zabawie z  wilkami. Ta zaba-
wa zresztą potrafiła być tak zachęcająca, że momentami wzbudzała
zazdrość i  gniew, bo sam nie mógł się przyłączyć. Mimo to wolał
przebywać pośród zwierząt. Przy nich czuł się o  wiele bardziej
komfortowo niż pomiędzy sprawnymi mężczyznami, którzy przy-
pominali mu o  kalectwie.

— Mam wieści — powiedział Reva, po czym podał tabliczkę,
którą skrywał w  kieszeni tuniki, a  sam przysiadł na brzegu łoża.

Kahen najpierw zaniemówił i  otworzył szeroko oczy, a  potem
przyłożył Wilczarzowi pięścią w  ramię, gdy zorientował się, że to
wiadomość od Asury.

— I  mówisz o  tym dopiero teraz?! — wydarł się niemal, by za-
raz chłonąć łapczywie wyryte koślawo znaki.

— Może straciłeś siłę w  nogach, ale w  rękach jej przybyło —
mruknął kwaśno Reva, rozcierając obolałe miejsce. Jednocześnie
uśmiechnął się, widząc, jak rozpromienia się oblicze młodszego
z  Wilczych Braci.

— Wracają — wymamrotał tamten jakby z  niedowierzaniem,
a  rozpierająca go radość stała się niemal namacalna. — Wracają —
powtórzył, jakby chciał się w  tym utwierdzić. — Znaleźli uzdrowi-
ciela.

— Najwyższa pora — stwierdził Reva.
Ich spojrzenia spotkały się, a  w  oczach każdego kryły się nie-

wypowiedziane tęsknoty. Nagle Kahen spochmurniał, gdy zdał so-
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bie sprawę z  czegoś, o  czym do tej pory nie rozmawiali.
— Ty… mogłeś być tam z  nimi. Zamiast tego zostałeś ze mną.
Dotąd o  tym nie mówił, ale głęboko w  sercu był wdzięczny, że

Wilczarz został w  twierdzy. Gdyby nie jego uparta determinacja,
życzliwość i  zwykła obecność, Kahen pewnie by się załamał. Od
dawna wiedział też, co łączy Revę z  Asurą, zwłaszcza że specjalnie
się z  tym nie kryli. Z  pewnością dzielili łoże, ale żaden z  nich nie
nazywał tego Więzią, jak zwykło się określać związek dwóch Ra-
ghów pośród ich ludu.

W  raghijskiej społeczności takie formy współżycia uważano za
powszechne, zwłaszcza w  twierdzach zamieszkiwanych głównie
przez wojowników. Mężczyźni oddający się w  służbę wodzowi nie
mogli bowiem zakładać własnych klanów. Zdarzało się jednak, że
mieli kobiety i  płodzili dzieci, ale ich rodziny żyły poza murem.
Większość Raghów nie uznawała wierności, lecz zdarzali się i  tacy,
którzy chcieli sformalizować związek, a  zwyczaje pozwalały na to
poprzez Rytuał Więzi.

Sam mógł co najwyżej pomarzyć o  Więzi, bo ten, na którym
mu zależało, zdawał się nieosiągalny.

Kiedy teraz myślał o  Hakanie, uświadamiał sobie, że niewiele
wiedział o  jego przeszłości, choć odkąd sięgał pamięcią, wojownik
zamieszkiwał Wilczą Twierdzę. Jako młody mężczyzna został mia-
nowany Naczelnikiem Klanu, do którego należał, a  wkrótce potem
stał się prawą ręką Czerwonego Wilka. I  to wszystko.

Jako szczeniak Kahen widywał go niemal codziennie, bo Hakan
zarządzał twierdzą w  imieniu wodza i  często doglądał różnych
spraw. Gdy obaj z  Asurą podrośli, Hakan zaczął udzielać im nauk.
Mimo pozornej oschłości był cierpliwy i  łagodny, a  pod surową
maską, jak się później okazało, kryło się dużo ciepła, co rozkochało
w  nim Kahena.

Chłopak nie wiedział jednak, co wojownik o  nim myśli, bo Ha-
kan był nieodgadniony. Kahen nie miał pewności, na czym tamte-
mu tak naprawdę zależy; nie potrafił również rozgryźć pokrytej
tatuażem surowej twarzy ani spojrzenia badawczych oczu, dlatego
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zachował własne uczucia w  tajemnicy.
Czasem tylko zastanawiał się, czy Hakan coś podejrzewa, czy

dostrzega ukradkowe spojrzenia i  emocje, jakie kryją się za uśmie-
chem? Czy myśli o  najmłodszym synu Czerwonego Wilka? Czy
myśli o  nim… w  ten sposób?

Zwłaszcza jedno wydarzenie utkwiło Kahenowi w  pamięci.
Wydarzenie, które miało miejsce jeszcze przed atakiem Kuruk.

Była to Pora Łowów, czas intensywnych polowań, kiedy groma-
dzili główne zapasy na nadchodzącą Porę Wielkich Mrozów. Nad
brunatną doliną poznaczoną plamami śniegu powoli zapadał
zmierzch, gdy Kahen zasiadł w  pobliżu watru i  zajął się oprawia-
niem zdobyczy. Na moment zapatrzył się na niebo, które zapłonęło
ogniem wysoko ponad szczytami ośnieżonych gór, skąd spływała
już wieczorna mgła. Odetchnął, czując w  powietrzu chłód i  dym
z  rozpalonych ognisk.

Od wielu dni wraz z  grupą myśliwych polował przy zachodnich
krańcach Doliny Kłów, tam, gdzie kończyła się łagodna nizina,
a  zaczynały niewielkie wzniesienia. Duchy im sprzyjały i  o  świcie
trafili na pokaźne stado karibu wędrujące na zimowisko. Jak każdy
wojownik z  twierdzy, Kahen polował z  wilkiem, a  zdobycz ozna-
czał strzałami z  unikatową lotką. Zwyczaj ten pozwalał myśliwym
przechwalać się potem ilością czy wielkością łupu. Kahen także
miał się czym poszczycić, bo dopisało mu szczęście i  tego dnia
wraz z  Sorą upolował pokaźną łanię.

Wypatroszył zwierzynę dużo wcześniej, dzięki czemu tusza zdą-
żyła ostygnąć, więc teraz zajmował się skórowaniem. Blask pochod-
ni połyskiwał w  ostrzu noża, gdy szybkim ruchem oddzielał skórę
od mięsa. Każdy myśliwy robił to samodzielnie, choć on jako syn
wodza mógł oddać żmudną robotę ludziom. Tak czynili zazwyczaj
Asura czy Hakan, nie mówiąc o  Revie, którego zwalniano z  wielu
obowiązków myśliwego ze względu na zajmowanie się wilkami.

Kahen nie mógł się pochwalić wieloma umiejętnościami jak na
raghijskiego wojownika. Chciał być więc dobry w  oprawianiu zwie-
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rzyny, co jednak nie szło mu tak sprawnie, jak by sobie tego życzył.
— Jutro będziesz miał dość czasu na oprawianie, młody wilku.

Pora kończyć pracę i  zacząć świętować — usłyszał niski, głęboki
głos zabarwiony życzliwą nutą.

Uniósł wzrok i  spojrzał na Hakana, stojącego przed nim z  ku-
flem miodu.

— Bierz i  dołącz do reszty — zachęcił mężczyzna, a  Kahen
przetarł przedramieniem spocone czoło, po czym przyjął napitek
z  wdzięcznością.

Zajęty pracą nie zauważył, że w  ruch poszły beczki miodu,
a  mięso dawno skwierczało nad ogniem. Nie zauważył nawet, że
Sora legła przy nim jakiś czas temu, syta i  zmęczona po wyczerpu-
jącym dniu.

— Został jeszcze drugi bok i  kończę. Idzie gorzej, niż myśla-
łem —mruknął, wstydząc się własnej nieudolności.

— Trzeba czasu, żeby opanować skórowanie. Mnie też nie
przyszło to łatwo.

Kahen uśmiechnął się i  pokręcił głową.
— Nieprawda. Tobie wszystko przychodzi z  łatwością.
Hakan parsknął pod nosem.
— Może ciężko w  to uwierzyć, ale są rzeczy, które nawet mnie

sprawiają trudność.
Młodszy Ragh uniósł kufel do warg, zastanawiając się, o  jakie

rzeczy chodzi i  czy wojownik miał na myśli jedynie „rzeczy”.
— Pokaż, jak to robisz — powiedział nagle mężczyzna i  przy-

kucnął nad tuszą.
W  pierwszej chwili Kahen zesztywniał na myśl, że Hakan bę-

dzie mu patrzył na ręce i  oceniał. Zaraz jednak, postawiwszy kufel
na ziemię, wrócił do przerwanej pracy. Czuł, że dłonie mu drżą pod
okiem mężczyzny, lecz nie przerywał, starając się zapanować nad
nerwami. W  pewnej chwili nie zachował wystarczającej ostrożności
i  przedziurawił skórę, za co skarcił się w  myślach.

— Już wiem, co ci nie idzie — stwierdził Hakan. — Wkładasz
za dużo siły, a  za mało zręczności. Przypatrz się — dodał i  sięgnął
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po nóż wetknięty za skórzany pas.
Chwycił tuszę i  zaczął skórować w  miejscu, gdzie skończył Ka-

hen. Robił to wprawnym, zdecydowanym ruchem, wyuczonym la-
tami doświadczenia.

— Kiedy trzymasz ostrze w  ten sposób, idzie łatwiej .
Młodszy Ragh skinął głową i  uważnie śledził wskazówki. Chciał

jak najwięcej skorzystać z  rad Hakana, który był znany z  tego, że
dobrze nauczał i  znał się na wielu rzeczach. Jednak zamiast skupić
wzrok na technice, Kahen zapatrzył się na dłonie naznaczone dzie-
siątkami drobnych blizn, żylaste i  silne, potrafiące doskonale posłu-
giwać się bronią, polować i  zadawać śmierć. Te same, które głaskały
wilczy łeb z  czułością, o  jaką nikt by ich nie posądzał. Dłonie,
o  których tyle razy fantazjował. Oddałby wiele za ich pieszczotę.

Momentalnie poczuł w  ciele gorąco, gdy uświadomił sobie,
o  czym myśli.

— Spróbuj w  ten sposób — polecił wojownik, sprowadzając go
tymi słowami na ziemię.

Kahen zmarszczył czoło, cały spięty, bo nie uważał wystarcza-
jąco i  teraz mógł się jedynie zbłaźnić.

— Spróbuję jutro. Dziś jest już za ciemno — mruknął, licząc,
że się wykręci, jednak Hakan nie należał do Raghów, których dało
się łatwo zbyć.

Jego wyczekujące spojrzenie sprawiło, że Kahen westchnął
i  chwycił za skórę. Jak przewidział, szło mu jeszcze gorzej niż
wcześniej, przez co twarz zapiekła go ze wstydu. Nagle, zupełnie
niespodziewanie, wojownik objął trzymającą ostrze dłoń, a  ten do-
tyk, mocny i  szorstki, ale zadziwiająco ciepły, zupełnie sparaliżował
chłopaka. Zaszumiało mu w  głowie, a  klatkę piersiową wypełniło
dudnienie i  w  myślach dziękował duchom, że siedzi, inaczej nie
ustałby na miękkich nogach.

— Spokojnie — powiedział wojownik. — Robisz to za nerwo-
wo. Trzymaj ostrze bardziej pod ukosem.

Po tych słowach pokierował jego ręką, która zaczęła się pocić
i  drżeć jeszcze bardziej . Gdy w  końcu puścił, Kahen z  trudem prze-
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łknął ślinę i  uwolnił powietrze z  płuc. Nigdy wcześniej Hakan nie
dotykał go w  tak bezpośredni sposób i  ten dotyk zupełnie wypro-
wadził młodego Ragha z  równowagi. Z  wrażenia przy samodzielnej
próbie ciachnął się po palcach trzymających skórę, przez co mo-
mentalnie otrzeźwiał. Zaklął pod nosem i  odruchowo przyłożył
dłoń do ust, tamując krew językiem.

— Trzeba to opatrzyć — powiedział mężczyzna i  oparł ręce
o  uda, po czym rozprostował nogi.

— To tylko draśnięcie — mruknął Kahen, zawstydzony własną
niezdarnością. W  tej chwili bardziej od palców bolała go duma.

Hakan zmarszczył brwi.
— Draśnięcie czy nie, może się paprać. Chodź — nakazał.
Nim Kahen zdążył zaprotestować, wojownik zniknął już w  na-

miocie. Chłopak westchnął, zrezygnowany. Nie miał innego wyboru
niż wstać z  sań i  podążyć za nim, co też zrobił.

W  watru, do którego wszedł przez uchylny kawałek skóry, pło-
nęło niewielkie palenisko. Rozedrgane płomienie rzucały ciepły po-
blask na legowiska i  zabrudzone naczynia. Minął przypominające
pobojowisko posłanie Revy, po czym przykucnął nad drewnianym
wiadrem z  wodą, by zająć się obmyciem rany. W  tym czasie Hakan
wygrzebał ze skrzyń kawałki czystego płótna i  glinianą buteleczkę.
Zawierała ona sporządzony przez szamana wyciąg z  ziół, który
działał odkażająco i  przyspieszał gojenie ran. Mężczyzna nasączył
materiał wodnistąmazią, po czym zbliżył się do Kahena.

— Lepiej zaciśnij zęby na kawałku skóry.
— Ale… przecież… sam mogę się tym zająć — odparł chło-

pak, zmieszany. — Robię ci tylko kłopot.
— Ty? Ty mi nigdy nie robisz kłopotu. W  przeciwieństwie do

twojego brata — zauważył wojownik nie bez sarkazmu. — Trzymaj
dłoń przed sobą.

Słowa mężczyzny zupełnie rozbroiły młodszego Ragha. Nie
znajdując sensownych argumentów, posłusznie wykonał polecenie.
W  milczeniu obserwował, jak wojownik obmywa ślady po cięciach,
które szczypały cholernie. Nie wydał jednak żadnego dźwięku, bo
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postawił sobie za punkt honoru zniesienie bólu w  ciszy. Powietrze
przesycał intensywny, ziołowy aromat, gdy stali blisko siebie z  ocza-
mi utkwionymi w  pociętych palcach — jeden w  sile wieku, postaw-
ny, o  szerokich barkach okrytych futrem; drugi niższy i  o  wiele
młodszy, o  wyćwiczonym, zwinnym ciele.

Kahen pomyślał, że opatrywanie ran ma w  sobie coś intymnego
i  poczuł dudnienie w  piersi. Zerknął na twarz wojownika. Spróbo-
wał odczytać cokolwiek z  jej wyrazu, skrytego częściowo za maską
z  wytatuowanych znaków, ale twarz ta jak zwykle pozostawała nie-
odgadniona.

— Trzymaj tak przez noc, póki się nie podgoi, a  dziś zapomnij
już o  skórowaniu — powiedział Hakan, gdy zawiązał skrawek płót-
na wokół złączonych palców.

— Dobrze — mruknął Kahen, czując się jak skarcone szczenię.
Spojrzał na dłoń i  uznał, że sam nie zrobiłby tego lepiej . — Dzię-
kuję. Za naukę też.

— Nie dziękuj. Przypomniałeś mi, że i  bez broni mogę się na
coś przydać.

Kahen drgnął, bo nie podejrzewał, że Hakan może tak myśleć.
— Ja nawet z  bronią na niewiele się przydaję — odparł niby żar-

tem, ale kryła się za tym gorycz. Spojrzał w  bok, by uniknąć wzroku
mężczyzny, bo obaj dobrze wiedzieli, że tak właśnie uważał jego oj-
ciec.

— Mylisz się, młody wilku — odparł wojownik z  przekonaniem
i  życzliwością, które nieczęsto pojawiały się w  jego głosie. — Wyka-
załeś się dzisiaj na polowaniu i  wykażesz jeszcze nie raz. Uznanie
wodza przyjdzie z  czasem. Bądź cierpliwy.

Te słowa dziwnie poruszyły młodszego Ragha. W  życiu rzadko
zdarzało mu się słyszeć jakąkolwiek pochwałę, a  usłyszeć aprobatę
z  ust Hakana to znacznie więcej, niż mógłby pragnąć.

— Chodźmy lepiej, zanim wypiją cały miód — powiedział męż-
czyzna, zmieniając temat, po czym ruszył do wyjścia, a  Kahen udał
się jego śladem.
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— Słyszałeś, co mówiłem? — zapytał Reva, wyrywając go z  za-
myślenia.

— Chyba trochę odpłynąłem — przyznał Kahen, drapiąc się
po karku i  spoglądając przepraszająco spod czoła.

— Ostatnio często odpływasz. Zabujałeś się? — zakpił. —
Mówiłem, że nie zostałem bezinteresownie. W  zamian po powrocie
twój brat będzie niewolnikiem na moich usługach. Do odwołania.
A  przynajmniej taka była umowa.

Kahen parsknął, unosząc przy tym brwi.
— Niewolnikiem? Już widzę, jak ci usługuje.
— Nie takim niewolnikiem, młody. — Reva uśmiechnął się pod

nosem, na co Kahen kolejny raz oblał się czerwienią.
Wilczarz parsknął na ten widok. Bawiła go nieśmiałość młod-

szego Ragha. To niebywałe, jak dwaj bracia mogą się od siebie róż-
nić, pomyślał.

— Zresztą ktoś musiał zadbać o  twój tyłek — dodał. — I  na
pewno nie żałuję, że zostałem. Nawet tak nie myśl, Marudo.

Kahen zerknął na niego zmieszany i  przez chwilę nie wiedział,
co powiedzieć.

— Dzięki — mruknął w  końcu. — Gdyby nie ty…
— Daj spokój — ofuknął go Reva. Nie lubił, gdy robiło się

zbyt sentymentalnie. — Dobra, pora na mnie — oznajmił. Uderzył
dłońmi o  uda i  poderwał się z  wygodnego legowiska. Naraz poczuł
bolesną pustkę w  żołądku, która przypomniała mu, że ostatni posi-
łek jadł dawno temu.

— Przyjdę po ciebie, jak tylko ogarnę, co trzeba.
— Nigdzie się nie ruszam — odparł Kahen z  nutą sarkazmu

i  uśmiechnął się kątem ust, a  Wilczarz odwzajemnił uśmiech.
Wyszedłszy na korytarz, gdzie czuwał strażnik, Reva zamknął

drzwi i  ruszył wprost do głównej izby jadalnej, by spożyć poranną
strawę. Coś jednak zatrzymało go w  miejscu. Jakieś silne pragnienie,
którego nie potrafił nazwać, a  które kazało mu skierować kroki do
komnaty na końcu wschodniego skrzydła. Ruszył zatem w  tym
kierunku.
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Chwilę przemierzał korytarz, który przypominał kamienny tu-
nel, rozświetlany i  ogrzewany przez pojedyncze pochodnie zatknięte
w  metalowe uchwyty na ścianach. Kiedy znalazł się przed okutymi
drzwiami, wyciągnął pęk kluczy. Wybrał właściwy i  wszedł do środ-
ka, po czym rozejrzał się po wychłodzonym, surowym wnętrzu
przestronnego pomieszczenia, które stało nieużytkowane. Tylko od
czasu do czasu ktoś zaglądał tu, by dogrzać nieco zimne mury, cze-
kające na powrót ich mieszkańca.

Patrząc na opuszczoną komnatę Asury, Reva poczuł się dziwnie
i  pożałował, że tu przyszedł. Podszedł do łoża i  zmiął w  dłoni
skrawek ścielącego je futra, gdy przypominały mu się wszystkie ra-
zy, kiedy zaspokajali żądze, ścierając się w  namiętnym akcie. Jednak
najbardziej lubił chwile, kiedy leżeli potem zupełnie wyczerpani
i  zaspokojeni, żartując z  siebie nawzajem.

Cholernie mu tego brakowało.
Westchnął, przytłoczony tęsknotą, po czym zbliżył się do jed-

nego z  kufrów stojących pod ścianą. Wyjął z  niego najbardziej
zmiętą koszulę, jaką znalazł, i  z  nadzieją, że został na niej jakikol-
wiek zapach, przycisnął materiał do twarzy. Wyczuł nikłą, znajomą
woń potu, przez co niemal od razu ogarnęło go podniecenie. Do-
tknął krocza i  przez chwilę masował się przez ubranie. Zaraz jednak
rozpiął pas i  oparł się o  drewnianą skrzynię, po czym sięgnął do
penisa. Przygryzł wymiętą tkaninę, kiedy pobudzał się dłonią; czer-
pał narastającą przyjemność z  rytmicznych, posuwistych ruchów.
W  wyobraźni przywoływał obraz Asury: jego twarde mięśnie, sze-
rokie barki, silne dłonie i  namiętne wargi, a  także spojrzenie szarych
oczu, rozbawiony uśmiech…

W  końcu, ogarnięty żarem, gwałtownie przyspieszył, po czym
doszedł na kamienną podłogę pokrytą skórami. Zacisnął powieki
i  odchylił głowę. Oddychając płytko, czekał, aż serce zwolni bieg,
a  dreszcz orgazmu opuści ciało.

Otworzył oczy i  wbił wzrok w  kamienne sklepienie komnaty.
Kiedy teraz o  tym myślał, uzmysławiał sobie, że nigdy dotąd nie roz-
stawali się na tak długo. Nie spodziewał się, że tak bardzo będzie mu
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brakować Asury. Nigdy też nie próbował nazwać tego, co ich łączy-
ło. W  tej relacji była przyjaźń, był seks i  obaj nie oczekiwali niczego
więcej . Żadnej wyłączności, deklaracji czy innych zbędnych słów.
Prosty układ, który działał od lat.

Tylko dlaczego tak cholernie tęsknił, że to aż bolało?, pomyślał.
— Wracaj już — jęknął, a  słowa zginęły w  przytłaczającej pust-

ce ścian.
Udręczony, wcisnął koszulę z  powrotem do kufra, po czym

opuścił miejsce, które budziło zbyt wiele niechcianych emocji.

* * *

Drzwi do izby uchyliły się ze zgrzytem i  do środka weszła za-
kapturzona postać. Wraz z  nią wpadł mroźny podmuch wiatru
i  naniósł płatki śniegu, które zawirowały w  dzikim tańcu, by zginąć
w  cieple ognia. Raghijka niedbale rzuciła w  kąt noże, po czym po-
deszła do kominka i  wystawiła przed siebie uwolnione z  rękawic
dłonie. Dopiero po chwili zsunęła kaptur długiej do kolan, barwio-
nej na szaro tuniki, którą oplatał w  biodrach pas z  sakwami i  po-
chwami na noże. Odruchowo odgarnęła włosy za uszy, trącając
palcami metalowe kolce zdobiące małżowinę.

— Wciąż trenujesz do Rytuału? — zapytał Zarda, który siedział
oparty plecami o  ścianę i  przyglądał się jej spod na wpół przy-
mkniętych powiek, ćmiąc fajkę. — Nie poddajesz się. Godne po-
dziwu. Ale czemu się dziwić, jesteście wszak tak samo uparci, ty
i  twój brat. W  końcu wyszliście na świat jednego dnia.

Akara wzruszyła ramionami.
— Mój trening jest teraz bez znaczenia — odparła, nie patrząc

na niego, po czym dorzuciła drwa do ognia, aż trysnęły iskry.
Zarda zmarszczył czoło, wiedząc, do czego zmierza. Choć jako

córce wodza zezwalano jej na znacznie więcej niż innym kobietom —
bo posiadała broń, potrafiła walczyć i  polować — to nie mogła po-
siadać wilka. Pośród ich ludu ten przywilej przypadał bowiem jedynie
mężczyznom — i  to wyłącznie wojownikom służącym w  twierdzy.
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Dziewczyna nie chciała się temu podporządkować. Z  uporem doma-
gała się prawa do Rytuału Przemiany, który był podstawą otrzymania
zwierzęcia. Jednak by odbyć Rytuał, musiała otrzymać nie tylko zgo-
dę ojca, lecz i  starszyzny, co wydawało się nieosiągalne.

— Pewnych praw nie można zmienić, są stare jak sama Zmarz-
lina. Walka z  nimi to próżny trud. Im szybciej się z  tym pogodzisz,
tym będzie ci łatwiej żyć.

— Wciąż to powtarzasz. Nie wiem tylko, czy mówisz tak, bo
w  to wierzysz, czy dla świętego spokoju.

—Wiesz dobrze, czemu tak mówię. To prawda. Nic więcej .
Akara zamilkła na moment, ale zaraz zerknęła w  jego stronę,

a  jej twarz o  ostrych rysach stężała.
— Masz rację, pewnych praw nie można zmienić. Dziś zrozu-

miałam, że mogę je tylko obejść.
Zarda wydmuchnął dym, przyglądając się jej uważniej .
— Obejść?
Akara podeszła do mężczyzny i  bez słowa wyjęła mu fajkę

z  dłoni, po czym zaciągnęła się dymem. Wydmuchnęła go z  wi-
doczną przyjemnością na zaczerwienionej od mrozu twarzy, na któ-
rej widniała blizna przecinająca obie wargi.

— Sama zdobędę wilka. Tak jak robili to nasi przodkowie, za-
nim zaczęliśmy hodowlę. Wykradnę młode z  miotu i  oswoję. Nikt
mi nie może tego zabronić.

Wiedział, że Raghijka jest zdeterminowana i  gotowa na wszystko,
byle osiągnąć swój cel, ale nie sądził, że posunie się tak daleko. Skła-
małby, gdyby powiedział, że nie imponuje mu ta zuchwałość. Oba-
wiał się jednak, że dziewczyna nie zdaje sobie sprawy, na co się
porywa.

— To zbyt niebezpieczne. Wykraść młode z  miotu to jedno, ale
oswoić wilka to zupełnie inna rzecz. Od setek lat nikt nie robił tego
z  dzikimi zwierzętami. To igranie ze śmiercią — powiedział, chcąc
odwieść ją od tego zamysłu, choć przeczuwał, że już podjęła decyzję.

— Znam kogoś, kto oswajał wilki całe życie i  kto może mnie te-
go nauczyć.
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Zarda spochmurniał, a  jego czoło przecięły poziome bruzdy.
Oparł łokcie o  dębowy blat i  spojrzał jej prosto w  twarz.

— Posłuchaj, jestem za stary na takie rzeczy. Poza tym nie za-
mierzam ryzykować twoim życiem. Wiesz, co zrobi Czerwony Wilk,
gdy dowie się, że biorę w  tym udział? Każe mnie powiesić za jaja,
a  te, wierz mi, wysoko sobie cenię.

— Bardziej boisz się o  mnie czy o  miejsce w  starszyźnie? — za-
kpiła z  cieniem pogardy błądzącym w  kącikach ust. — A  może
zwyczajnie zapomniałeś, jak to jest być Wilczarzem?

Twarz mężczyzny stwardniała, gdy pomiędzy nimi zawisło nie-
przyjemne napięcie.

— Zdaje się, że nie potrafisz przyjąć odmowy — stwierdził
chłodno.

— Zdaje się, że nie możesz mi odmówić.
— Nie mogę? — To go zaniepokoiło, bo w  głosie raghijki po-

jawiło się coś, czego nie mógł zignorować: ostrzeżenie, a  może na-
wet groźba.

Dziewczyna zmrużyła oczy, a  Zarda pomyślał, że robią to
w  identyczny sposób, ona i  Asura. Wszak byli bliźniętami.

— Kuruk — powiedziała, jakby tym jednym słowem rzucała
mu wyzwanie.
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10. ZŁAMAĆ PRZYSIĘGĘ

9
Minęło kilka długich dni, odkąd zaprzęgi opuściły Puszczę

Morren. Przemierzały teraz rozległą pagórkowatą dolinę, gdzie
przebiegała granica dzieląca Zielone Ziemie od Ziemi Raghów. Na
otwartym terenie północny wiatr dął niemal nieprzerwanie i  wzno-
sił w  powietrze tumany białego pyłu, przez co wojownicy musieli
zmagać się z  uciążliwymi zamieciami. Przez większość czasu zakry-
wali więc szczelnie ciała i  twarze, chroniąc się w  ten sposób przed
mrozem i  lodowatymi podmuchami. Tylko wilki niezmordowanie
brnęły przez morze śniegu, wytrwale znosząc wszelkie trudności.

W  trakcie przeprawy zdarzały się też bezwietrzne chwile, naj-
częściej nocami, ale i  w  dzień. Wtedy to szaleńczy wiatr niespodzie-
wanie cichł, a  z  ołowianych chmur sypał jedynie drobny śnieg. Na
horyzoncie pojawiał się zarys potężnych górskich szczytów, oble-
czonych w  śnieżny całun. Piętrzyły się groźnie na tle ciemnego nie-
ba i  przypominały rzędy wilczych kłów. Ich podnóże zaś, otulone
gęstą, mlecznąmgłą, kryło w  sobie lasy pełne niebezpieczeństw.

Niekiedy rozjaśniało się, a  wtedy na dolinę padały pojedyncze,
blade promienie słońca, skrzące się oślepiająco w  zawieszonych na
gałęziach soplach lodu. Teren, początkowo nizinny, stawał się coraz
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bardziej górzysty. Na ścieżce pojawiały się też częściej białe lisy lub
zające, które natychmiast umykały na widok zmierzających w  ich
stronę rozpędzonych zaprzęgów.

W  tych dniach Asura siedział zazwyczaj na przedzie sań, na
otwartej ławie, otulony futrami. Mógłby zaszyć się w  osłoniętej
części z  dala od rozszalałego wiatru, ale starał się nie korzystać z  te-
go przywileju zbyt często. Zachodził pod zadaszenie tylko od czasu
do czasu, by ogrzać zmarznięte ciało lub oddać się regenerującej
drzemce. Jak zawsze towarzyszył mu Hakan, który od czasu wyda-
rzeń w  puszczy nie zadawał więcej pytań. Asura, choć przygotował
wymijającą odpowiedź, wolał odsuwać rozmowę jak najdalej w  cza-
sie, dlatego było mu na rękę, że wojownik nie naciska.

Hakan w  trakcie drogi często zamieniał się miejscami z  Wana-
rem, który powoził pojazdem, by ten mógł odpocząć. Mężczyzny
nie wpuszczano jednak nigdy pod zadaszenie. Poza Asurą i  Haka-
nem nikt nie miał tam wstępu, gdy w  środku przebywał uzdrowiciel.

Sam Hakan jako prawa ręka wodza miał spore doświadczenie
w  powożeniu wilkami i  nie sprawiało mu to większych trudności,
zwłaszcza że zaprzęgowi przewodził Zir, jego basior o  smolistej sier-
ści i  bladoniebieskich oczach, które zdarzały się u  wilków raz na kil-
kadziesiąt miotów. Przejmowanie sań zapewniało chwilowe zajęcie,
które jakoś wypełniało czas. Większość tych dni mijała bowiem na
bezczynności i  w  milczeniu, a  nieliczne rozmowy ograniczały się do
krótkiej wymiany zdań na bieżące tematy.

— Dziś wkroczymy na terytorium Hauny — powiedział Hakan
trzeciego dnia podróży. — Ostatnim razem minęliśmy ich bez słowa,
a  to mogło obrazić Rahoka. Trzeba będzie oddać mu należny szacunek.

Asura zmarszczył brwi na myśl o  postoju w  Orlej Twierdzy.
Hauna zajmująca tereny nad Białym Jeziorem nie budziła

w  nim dobrych wspomnień. Nigdy nie przepadał za tym wynio-
słym ludem, który nie pozwalał wilkom wkraczać za mur. Jednak
pozycja następcy wodza wiązała się z  obowiązkami względem in-
nych plemion, które należało wypełnić. Inaczej ryzykował, że nara-
zi się na gniew ojca i  starszyzny. Z  drugiej strony mogli sporo na
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tym skorzystać, pomyślał. W  końcu Rahok nie odmówi gościny
i  zaopatrzenia synowi sojusznika.

— Moglibyśmy uzupełnić zapasy przed wkroczeniem na prze-
łęcz — uznał po namyśle. — Tylko że w  ten sposób ujawnimy
Sethyjczyka.

Sethyjczyk.
Na myśl o  uzdrowicielu poczuł rozdrażnienie. Od czasu upro-

wadzenia przez leśne demony coś zmieniło się w  zachowaniu Su-
ena. Stał się nagle odległy i  nieprzystępny, jakby tamto
doświadczenie pozostawiło w  nim traumę, z  której nie potrafił się
otrząsnąć. Choć równie dobrze mógł to powodować ktoś, kogo
zwał Lamarem.

Ostatnimi czasy często mamrotał to imię przez sen, co tylko
utwierdziło wojownika w  domysłach, że ten cały Lamar musiał być
kiedyś jego kochankiem. Ale bardziej denerwujące było to, że Suen
nie zwracał na Ragha uwagi. Asura miał wręcz wrażenie, że stał się
niewidzialny. Czasem, gdy mówił coś do uzdrowiciela, ten nawet na
niego nie spojrzał ani nie raczył odpowiedzieć. Wilczy Syn czuł
z  tego powodu coraz większą irytację i  obawiał się, że w  końcu
puszczą mu nerwy, a  wtedy zwyczajnie potrząśnie Sethyjczykiem.
Przeczuwał jednak, że to nie byłby dobry pomysł. Nie pozostawało
więc nic innego, jak dać mu czas, by się pozbierał.

— Jest tylko jedno wyjście: trzeba go ukryć. Zostałby pod
twierdzą razem z  ludźmi, którzy zajmą się wilkami — odparł Ha-
kan, krzyżując ramiona na piersi. Znał dobrze chciwą naturę ple-
mienia znad jeziora i  obawiał się, że taka zdobycz jak uzdrowiciel
może nawet doprowadzić do konfliktu. Wolał zrobić wszystko, byle
tego uniknąć.

— Chcesz zostawić go za murem? To nie wchodzi w  grę. Ra-
hok zapewne zatrzyma nas na noc, a  wtedy stracę Sethyjczyka
z  oczu. Drugi raz nie popełnię tego błędu.

— Masz lepszy pomysł?
Asura zmrużył oczy i  splunął w  bok.
— Wódz Hauny nie jest głupi, nie posunie się za daleko — od-
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parł, jakby chciał przekonać siebie samego, że nic im nie grozi.
— W  przeciwieństwie do Vildara — mruknął Hakan ponuro

i  obaj zamilkli na myśl o  jego nieobliczalnym synu.

* * *

Suen leżał pod futrami, wpatrzony nieruchomo w  drewniane
sklepienie ponad sobą. Yani siedział obok z  podkulonymi nogami
i  przyglądał mu się z  niepokojem. Nigdy wcześniej nie widział
uzdrowiciela w  takim stanie, jakby wszystko przestało mieć dla nie-
go znaczenie. Prawie przestał jeść, a  nocami nie spał, przez co miał
podkrążone oczy. Na pytania, czy dobrze się czuje, odpowiadał
zdawkowo, że potrzebuje trochę czasu. Yani uznał więc, że może
jest chory, dlatego mu nie przeszkadzał. Ale jego obawy rosły z  dnia
na dzień, gdy patrzył, jak stan przyjaciela się pogarsza.

Suen drgnął, po czym przewrócił się na bok, plecami do chłop-
ca, a  jego dłoń powędrowała do tatuażu: niegdyś symbolu miłości
i  oddania, dziś zniewolenia. To w  nim zapieczętował wspomnienia
o  Lamarze i  wszystkie niechciane uczucia, by nie prześladowały go
i  nie dręczyły na wygnaniu. Sądził, że nałożył wystarczająco silne
bariery, ale boleśnie się pomylił.

Doszedł do wniosku, że Kurhunowie, którzy dotknęli go swoją
magią, zapewne chcieli wybadać, kim jest. Grzebiąc w  jego umyśle,
sprawili, że nie potrafił zobaczyć, co się naprawdę wydarzyło tamtej
nocy, ale nie to martwiło go najbardziej . Od kilku dni próbował od-
nowić barierę, jednak tatuaż nie reagował na moc. W  dodatku miał
wrażenie, że wyczuwa w  sobie czyjąś obecność, ale uznał to odczu-
cie za widmo Lamara.

W  dzień, kiedy panował nad umysłem, potrafił jeszcze odpychać
od siebie bolesne obrazy, ale podczas snu nie był w  stanie z  nimi
walczyć. Przez to czuł się coraz bardziej wyczerpany. Z  każdym
dniem słabł nie tylko fizycznie i  wiedział, że jeśli wkrótce czegoś nie
zrobi, ogarnie go obłęd.

Kiedy napłynęło kolejne wspomnienie, nie powstrzymywał go
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nawet, zbyt zmęczony, by się bronić.
Stał przed wysoką okiennicą okryty kocem i  spoglądał na miasto

w  dole, spowite szarością nadchodzącego dnia. Gasły właśnie ostatnie
lampiony, oświetlające wąskie uliczki, a  nad półkolistymi dachami wę-
drowały smugi dymu: znak, że Aleasar powoli budził się do życia.

— Od dawna nie śpisz? — dobiegło od strony łoża.
Suen zerknął przez ramię w  stronę kochanka. Lamar podpierał się

na łokciu i  wpatrywał w  niego spojrzeniem, w  którym błyszczała ni to
troska, ni to współczucie. Uzdrowiciel nigdy nie potrafił do końca oce-
nić, co tak naprawdę kryje się w  granatowych oczach Nazarczyka. Może
dlatego Lamar tak go fascynował, pomyślał. Wodził za nim wzrokiem,
odkąd przybył do pałacu w  misji dyplomatycznej z  Ognistych Ziem.

— Nie wiem, kiedy ostatnio spałem — odparł Suen z  bladym uśmie-
chem na ustach.

Lamar wstał i  owinął biodra prześcieradłem. Jego długie, jasne wło-
sy rozsypały się w  nieładzie po ładnie umięśnionych, nagich ramionach.
Podszedł i  stanął za Suenem, po czym objął go ramionami.

— Powinieneś się wyspać. I  coś zjeść. Prawie nic nie jadłeś ostatnimi
czasy. Nie chcesz chyba zemdleć z  wyczerpania na oczach Rady? — powie-
dział.

Suen dotknął ramienia mężczyzny, przymykając powieki. Tylko
w  tych objęciach odnajdywał ukojenie podczas ostatnich dni, gdy ważyły
się jego losy. Myśl, że może stracić Lamara, ściskała mu gardło, dlatego
odsuwał ją jak najdalej od siebie.

— Jutro Rada wyda wyrok. To jak koszmarny sen, z  którego nie po-
trafię się obudzić. Gdybym mógł cofnąć czas…

— Zrobiłbyś to samo. Wiesz o  tym.
Obaj zamilkli na moment i  obserwowali pierwsze rozbłyski słońca

na horyzoncie. Być może to ostatni raz, gdy razem oglądali wschód nad
Aleasarem, pomyślał Suen.

— Twój los jeszcze nie został przesądzony. Rada musi mieć większość
głosów, żeby móc cię wygnać. Wielu członków jest przeciwnych tej decy-
zji — powiedział Lamar, obejmując go mocniej. — Jeszcze nie wszystko
stracone.
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Suen przymknął oczy, chłonąc ciepło promieni, które muskały mu
twarz.

— Wiedz, że jakakolwiek zapadnie decyzja, najważniejsze, że jesteś
po mojej stronie. Tylko dzięki tobie mogę to przetrwać — powiedział ci-
cho i  oparł głowę o  pierś Lamara.

— Zawsze będę po twojej stronie. Cokolwiek się stanie — odparł męż-
czyzna, a  potem odwrócił go twarzą do siebie i  pocałował. Długo, na-
miętnie, z  czułością. Tego poranka kochali się, jakby jutro miało nie
nadejść.

Dzień później Suen patrzył, jak Lamar głosuje za tym, by go wy-
gnano.

Otarł łzy, które zmoczyły mu twarz. Dlaczego te wspomnienia
wciąż budziły w  nim tyle emocji? Gdyby ktoś powiedział mu wtedy,
że zostanie zdradzony przez Nazarczyka, nigdy by nie uwierzył.
Czy był aż tak ślepy? Jak mógł nie dostrzec, że mężczyzna był
tchórzem, któremu zależało wyłącznie na tym, żeby chronić siebie
i  własne interesy? Nawet fakt, że został wygnany, nie zabolał Suena
tak bardzo jak cios, który spadł ze strony Lamara. Od człowieka, na
którego najbardziej liczył, w  którym pokładał największe zaufanie.

Otworzył oczy i  wbił wzrok przed siebie, jakby nagle podjął de-
cyzję. Pozostawało tylko jedno wyjście — musiał zniszczyć tatuaż.
Zniszczyć tę przeklętą przysięgę oddania. Umieścić tam wszystkie
wspomnienia o  Lamarze, po czym wypalić je i  z  serca, i  ciała. Tylko
w  ten sposób mógł uwolnić się od niego raz na zawsze.

* * *

Tej nocy wiatr ucichł, wyczerpany szaleństwem i  spustosze-
niem, jakie siał za dnia, co pozwoliło wojownikom rozpalić ognisko
na otwartej przestrzeni. Z  ciężkiego nieba sypał gęsty śnieg, pokry-
wający wszystko wokół kurtyną białych piór, a  siarczysty mróz
szczypał w  twarze, kradnąc ciepło oddechów. Po ziemi przemykały
cienie potężnych sylwetek, gdy mężczyźni uwijali się w  blasku ognia
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przy rozkładaniu watru. Zmęczeni całodzienną jazdą w  trudnych
warunkach, marzyli już tylko o  gorącym posiłku i  śnie.

Gdy większość namiotów stała gotowa, Asura zsunął kaptur
i  przykucnął przy plątaninie wiązań, by odpiąć Navah z  zaprzęgu.
Zdążyła wydobrzeć po tym, jak zatruła się dymem, co Ragh przyjął
z  prawdziwą ulgą. Dla wojownika nie było bowiem nic gorszego
niż chory lub ranny wilk. Tracił w  ten sposób ochronę, a  to mogło
skończyć się śmiercią.

Uwolniona wilczyca zaczęła lizać go po twarzy, machając inten-
sywnie ogonem i  opierając łapy o  barki Asury. Pod naporem jej siły
wojownik stracił nagle równowagę i  padł plecami w  śnieg, co rozba-
wiło stojącego nieopodal Hakana.

— Złaź ze mnie, kupo mięśni i  futra — żachnął się Wilczy Syn,
choć w  jego głosie dało się wyczuć czułą nutę. Zepchnął ją z  siebie,
ale rozochocone zwierzę nie dało się tak łatwo odgonić. Powarkiwało
i  nadal nacierało na niego, traktując odpychanie jak zachętę do zabawy.

— Zmiataj, bo zamienię cię na starego basiora — powiedział,
nawiązując uszczypliwie do wilka towarzysza.

— Lepszy stary niż głupi — odciął się Hakan, mierząc go z  gó-
ry spojrzeniem.

Asura już zamierzał coś odpowiedzieć, gdy Navah zacisnęła
szczęki na jego kapturze. Szybko przetoczył się na kolana i  wyrwał
materiał z  jej pyska. Potem sypnął w  nią śniegiem, szczerząc przy
tym zęby, by dać jej do zrozumienia, że to koniec zabawy. Wilczyca
przez chwilę patrzyła niezdecydowana, z  wywieszonym ciepłym ję-
zorem, który parował intensywnie w  mroźnym powietrzu. W  końcu
pobiegła w  noc, by wraz z  innymi wilkami zapolować.

Asura wstał i  otrzepał się ze śniegu, po czym skierował kroki
do paleniska. Tam spostrzegł chłopca.

— Gdzie jest uzdrowiciel?
— W  namiocie — odparł Yani, układając kolorowe kamyki je-

den na drugim. — Kazał mi tu zostać.
Asura przymrużył powieki i  z  miejsca ruszył do watru. Gdy tyl-

ko zamknął za sobą osłonę ze skór, zobaczył Suena, który siedział
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przy ogniu w  samej koszuli i  w  napięciu wpatrywał się w  płomienie,
jakby na coś czekał. Na widok wchodzącego wojownika drgnął
nerwowo, co nie uszło uwadze Ragha.

— Co jest? — zapytał podejrzliwie, marszcząc brwi. — Czemu
kazałeś szczeniakowi zostać na zewnątrz?

— Chciałem w  samotności pomodlić się do moich bogów —
odparł uzdrowiciel, unikając jego spojrzenia. — To wszystko.

— Mówiłem już, że nie umiesz kłamać — parsknął Asura i  ro-
zejrzał się uważnie, bo wyostrzone zmysły podpowiadały mu, że
coś jest na rzeczy.

Obszedł Suena i  wtedy to dostrzegł: wąskie ostrze sztyletu zato-
pione w  ogniu. Nim jednak zdążył zareagować, Sethyjczyk błyska-
wicznie chwycił za rękojeść skrytą pod futrem i  poderwał się
z  miejsca.

— Nie podchodź — ostrzegł, kierując rozżarzoną głownię
w  jego stronę.

— Chcesz się zabić? Nie, do tego nie trzeba rozgrzewać ostrza
— stwierdził Asura, uważnie obserwując ruchy uzdrowiciela. —
Chcesz coś wypalić.

— Zgadłeś, Raghu. Zamierzam wypalić tatuaż. Tylko metal
rozżarzony w  ogniu potrafi usunąć przysięgę z  ciała. Nie próbuj mi
przeszkodzić!

— Przysięgę? — Wilczy Syn uniósł brwi, nie rozumiejąc. Przez
moment miał wrażenie, że Sethyjczyk mówi od rzeczy.

Suen zawahał się, ale uznał, że jeśli wyjawi wojownikowi praw-
dę, może ten nie będzie próbował go powstrzymać.

— Pytałeś, kim jest Lamar. To człowiek, którego kiedyś kocha-
łem, a  którego nienawidzę. Tatuaż jest przeklętą przysięgą oddania,
jaką mu niegdyś złożyłem. Muszę ją zniszczyć, żeby odzyskać spo-
kój. Żeby raz na zawsze wymazać go z  mojego życia.

Asura przyglądał mu się chwilę w  milczeniu. Nie sądził, że tatu-
aż ma aż takie znaczenie i  nie podejrzewał, że Sethyjczyk może po-
rwać się na coś podobnego. Jego determinacja i  gotowość do
poświęcenia zaczynały budzić w  nim cichy podziw.
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— Tym wąskim ostrzem nie wypalisz tatuażu za jednym razem
— zauważył przytomnie. — Będziesz musiał przypalać skórę wiele
razy. Jesteś gotów na taki ból?

Suen zacisnął zęby i  zerknął na rozżarzoną głownię. Czy był
gotów? Tak naprawdę był gotów na wszystko, byleby uwolnić się
od Nazarczyka. Gdyby mógł, zrobiłby to nożem. Jednak od czasu
ucieczki z  watru Ragh trzymał całą broń z  dala od jego rąk. Uzdro-
wiciel znalazł jedynie sztylet schowany głęboko na dnie jednej ze
skrzyń, ten sam, który odebrano mu w  świątyni.

— Zrób to nożem — powiedział Asura i, ku zaskoczeniu Su-
ena, sięgnął do pochwy.

— Mam uwierzyć, że chcesz mi pomóc? — zapytał, bo nie ufał
dobrym intencjom wojownika.

— Jeśli dzięki temu przestaniesz wzywać tego Lamara po no-
cach, sam wypalę tatuaż — odparł Wilczy Syn, mrużąc oczy.

Suen wahał się przez chwilę, patrząc na nóż, który Ragh trzy-
mał w  dłoni. Nie miał pewności, czy to podstęp, ale coś w  spojrze-
niu wojownika przekonało go. Opuścił sztylet, a  potem cisnął do
wiadra z  wodą, która zasyczała i  zaparowała intensywnie pod wpły-
wem żaru.

— Zrób to więc — powiedział, nie patrząc mężczyźnie
w  twarz. —Wypal go z  mojej skóry.

— To twoje ostateczne słowo?
— Tak.
Asura stał chwilę w  milczeniu, jakby coś rozważał. Wreszcie

wsadził ostrze w  rozżarzone drwa i  wyszedł z  watru, po czym wró-
cił z  dzbanem miodu.

— Zacznij pić — powiedział, podawszy mu trunek. — Nie
mam nic innego na ból.

Wygrzebał skądś kawałek drewna.
—Weźmiesz go w  zęby, kiedy ci powiem.
Suen zacisnął drewienko w  dłoni, ale nie odezwał się słowem,

tylko zaczął opróżniać dzban. W  tym czasie Asura przekazał Haka-
nowi, by nikt im nie przeszkadzał, a  następnie zdjął tunikę razem
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z  koszulą. Przykucnął przy palenisku, żeby sprawdzić, czy ostrze
jest gotowe.

— Powiedz jedno: co on ci zrobił, że tak go nienawidzisz? —
zapytał nagle, odwrócony plecami do uzdrowiciela.

Suen milczał. Stał w  bezruchu i  rozważał, czy powiedzieć Ra-
ghowi więcej, niż powinien.

— Był tchórzem, który dbał tylko o  własny los. Zdradził mnie,
kiedy najbardziej go potrzebowałem — wyznał i  zaraz dodał ciszej :
— Mógł mnie uratować przed wygnaniem.

Asura zerknął na niego z  ukosa.
— Zabiłeś go? Zasłużył na śmierć.
Uzdrowiciel pokręcił głową.
— Nikt nie zasługuje na śmierć, nawet on.
— Nigdy nie chciałeś się zemścić?
Ich spojrzenia skrzyżowały się ponad ramieniem wojownika.
— Dla was, Raghów, zemsta to zapewne kwestia honoru, ale

dla mnie zemsta nic by nie zmieniła — odparł Suen. — Poza tym
nie mógłbym go skrzywdzić. Kiedyś go kochałem — dodał, dzi-
wiąc się własnej wylewności.

Asura zmarszczył czoło. Nie mógł do końca pojąć zachowania
Sethyjczyka. Dla Raghów zabicie zdrajcy i  zemsta były odwiecznym
prawem.

— Przygotuj się — powiedział, chwytając nóż.
Suen spojrzał na rozżarzone ostrze i  wtedy moc pokazała mu

coś, czego wcześniej nie dostrzegał, a  może nie chciał widzieć: sam
metal nie wystarczy, by całkowicie zniszczyć przysięgę. Naraz pojął,
że musi zrobić coś jeszcze, by dopełnić rytuału. Musi zdradzić La-
mara, złamać obietnicę wierności, która jest częścią przysięgi, a  któ-
rej dochował po wygnaniu. To wzmacniało łączącą ich więź i  Suen
wiedział, że jeśli tego nie zrobi, jeśli nie odda ciała innemu męż-
czyźnie, zniszczy przysięgę tylko w  połowie.

— Zaczekaj — powiedział, gdy Ragh zbliżył się do niego.
— Rozmyśliłeś się?
— Nie. Ale muszę zrobić coś, jeszcze zanim wypalę tatuaż —
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odparł uzdrowiciel, patrząc mu w  oczy w  nieodgadniony sposób.
Być może potrzebował szumu w  głowie, żeby się na to zdobyć,

być może oszalał i  jutro pożałuje tej decyzji, ale w  tej chwili był go-
tów na każde poświęcenie.

Nieoczekiwanie chwycił za wisior, który Asura nosił na szyi.
Przyciągnął jego twarz ku sobie, sięgnął gorących warg i  zostawił na
nich ugryzienie. To zupełnie zaskoczyło wojownika. Ich ciepłe od-
dechy mieszały się ze sobą, gdy chwilę patrzył w  niebieskie oczy,
podniecony i  zdumiony jednocześnie.

— Chcę, żebyś się ze mną kochał, Raghu — powiedział Suen
wprost.

* * *

— Umiesz grać w  kości? — zapytał Hakan, który przysiadał
obok chłopca na sankach ustawionych w  pobliżu ogniska. Zaraz
postawił między nimi drewniany kubek, w  którym zagrzechotały
kostki do gry. Zrobiło mu się szkoda dzieciaka, który od kilku dni
chodził smętny, a  dziś na dodatek został wyrzucony z  namiotu jak
porzucone szczenię. Chyba robię się zbyt miękki na starość, zadrwił
z  siebie w  duchu.

Zielone oczy zerknęły na kubek, a  potem Yani przeniósł wzrok
na wojownika. Przez chwilę przypatrywał się mężczyźnie niczym
płochliwe zwierzątko, które rozważa, czy za dłonią z  jedzeniem nie
czyha pułapka.

—W  kości i  kilka innych gier — odparł w  końcu.
— To dobrze. Może nauczysz mnie czegoś nowego, bo już mi

obrzydły nasze gry. A  teraz rzucaj.
— Ten, co przegra, daje fant — powiedział Yani głosem stare-

go wyjadacza.
Hakan parsknął, a  potem skinął głową.
— Niech ci będzie.
Patrzył, jak chłopiec potrząsa kubkiem w  obu dłoniach, lecz

widział nie Yaniego, a  własnego syna, którego przed laty stracił.
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11. BLIZNY

9
Asura wpatrywał się w  Suena, zbity z  tropu tą nagłą propozycją.

Nie sądził, że usłyszy z  jego ust podobne słowa. A  teraz uzdrowi-
ciel stał przed nim półnagi, pijany i  gotów mu się oddać, choć zda-
wało się, że nie do końca wie, co robi. Ragh mógł się tylko
domyślać, co kierowało Sethyjczykiem i  skąd ta chęć zbliżenia, ale
nie obchodziły go powody. Skoro sam pchał mu się w  ręce, nie za-
mierzał z  tego nie skorzystać.

Wsadził nóż na powrót w  ogień, po czym chwycił go za twarz.
— Dobrze słyszałem? Chcesz, żebym cię pieprzył? — zapytał,

mrużąc oczy, i  potarł dolnąwargę kciukiem.
Suen zadrżał pod tym dotykiem, bynajmniej nie z  powodu strachu.
— Możesz zrobić ze mną, co zechcesz — odparł i  przymknął

powieki.
Asura przesunął dłoń wzdłuż linii szyi i  wyczuł drżenie pod pal-

cami. Wziął w  garść pasmo włosów, które musnął ustami. Przez
chwilę napawał się tym, że uzdrowiciel pozwala dotykać własnego
ciała bez żadnego oporu, jakby należał do niego. Zmarszczył brwi,
gdy uświadomił sobie, że ta uległość nie pasowała do Sethyjczyka.

— Jest ci wszystko jedno, co z  tobą zrobię?
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Suen nie odpowiedział, co zirytowało Wilczego Syna. W  tej sa-
mej chwili coś pojął.

— Jest ci wszystko jedno, komu się oddasz — bardziej stwier-
dził, niż zapytał.

Zabrał dłoń.
— W  takim razie idź do moich ludzi — warknął i  machnął ręką

w  stronę wyjścia z  namiotu.
Uzdrowiciel otworzył oczy i  spojrzał na niego zdumiony. Nie

sądził, że to może mieć dla Ragha jakiekolwiek znaczenie.
— Nie tego chciałeś, odkąd wziąłeś mnie do niewoli? — odparł

zimno.
Asura parsknął.
— Gdybym chciał cię tylko posiąść, zrobiłbym to już dawno.

Nie przyszło ci to do głowy? Sądziłem, że nie jesteś głupi — za-
drwił z  nutą złości w  głosie.

Suen na moment znieruchomiał, próbując zrozumieć, co Ragh
chce mu przekazać. Spojrzał mu przenikliwie w  oczy, zaskoczony
tym, co odkrył. Więc Asura chciał, by on też tego pragnął, by pra-
gnął jego.

Tknięty impulsem, chwycił za koniec koszuli i  zdjął ją przez
głowę.

— Nie jest mi wszystko jedno — powiedział. — Chcę, żebyś to
był ty. Nikt inny.

W  momencie gdy wymówił te słowa, poczuł, że tak właśnie
jest. Chciał to zrobić z  Asurą, który potrafił zaryzykować wszystko,
by pomóc bliskim. W  przeciwieństwie do Lamara. A  przecież Na-
zarczyk nazwałby go nieokrzesanym dzikusem, choć Ragh miał
w  sobie o  wiele więcej odwagi i  przyzwoitości.

— Chcę, żebyś to był ty — powtórzył, ale słowa zginęły już
w  wargach Asury. Smakował siłą i  drapieżnością, i  Suen poczuł
mrowienie w  dole brzucha.

Po chwili leżał pod Asurą na futrach, poddając się dłoniom,
które badały jego ciało z  lekką, niezdarną brutalnością, jakby pró-
bowały się nauczyć, jak go dotykać. Jęknął, kiedy wojownik zaczął
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całować wrażliwą skórę na szyi. Nagle przygryzł ją namiętnie, co
sprawiło Suenowi ból. Asura z  miejsca wyczuł zesztywnienie w  jego
ciele i  przestał używać zębów. Zapomniał, że Sethyjczyk nie jest jak
Raghowie, których skóra była o  wiele mniej wrażliwa.

Podniósł się i  ukląkł, a  uzdrowiciel obserwował, jak rozpina pas
i  ściąga spodnie. Uniósł wzrok wyżej i  natrafił na szare spojrzenie,
tak intensywne, że przyprawiło go o  zawrót głowy. Naraz dostrzegł
odznaczającą się na muskularnym torsie czerwoną linię, która po-
została po draśnięciu nożem.

— Zostanie blizna — powiedział Suen nie wiedzieć czemu
i  musnął draśnięcie palcami.

— Nie pierwsza i  nie ostatnia — odparł Ragh zachrypniętym
z  pożądania głosem. — Jesteś pewien, że tego chcesz? — zapytał
jeszcze, jakby chciał uzyskać potwierdzenie, że uzdrowiciel nie roz-
myśli się w  trakcie.

— Jestem pewien — odparł Suen i  zamknął oczy.
Choć brzmiał zdecydowanie, gdzieś na granicy świadomości

czaił się lęk. Nie znał innej bliskości poza tą, której zaznał przy La-
marze. Ragh był zupełnie odmienny od Nazarczyka: bardziej gwał-
towny, mniej delikatny, ale namiętny i  pewny siebie. Suen wyczuł
też, że wojownik starał się panować nad własnymi instynktami, że-
by nie zrobić mu krzywdy. To wystarczy, by mu zaufać, pomyślał.

Asura pochylił się nad uzdrowicielem, gdy ten leżał w  bezruchu.
— Rozluźnij się — wyszeptał wprost do jego ucha i  przygryzł

je lekko, wsuwając jednocześnie dłoń w  rozsypane śnieżnobiałe
włosy.

Suen poczuł gorąco w  dole brzucha, a  ciało momentalnie zare-
agowało na słowa wypowiedziane w  dziwnie miękki sposób.

— Właśnie tak — wymruczał Asura, czując, jak Sethyjczyk
z  każdą chwilą poddaje się jego ruchom, aż odnaleźli wspólny rytm.

Głos Ragha, jego zapach, ciężar ciała i  łączący ich żar sprawiły,
że Suen poczuł dziwną niemoc. Ogarnęła go mieszanina bólu
i  podniecenia, miał wrażenie, że płonie.

Ciepłe wargi wciąż całowały i  kąsały usta. Te niemal czułe
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pieszczoty sprawiły, że Suen zupełnie zatracił się w  tym akcie. Kie-
dy dużo później leżał wśród rozgrzanych futer, rozleniwiony i  przy-
jemnie wyczerpany, zapomniał o  swoim zamiarze.

Do rzeczywistości przywrócił go głos Asury, który zmącił przy-
jemną ciszę.

— Wciąż tego chcesz? — zapytał, gdy wstał i  wyjął nagrzany
nóż z  paleniska.

— Tak — odparł Suen, a  potem drżącą dłonią odszukał kawa-
łek drewna.

* * *

Nie wiedział, jak długo leżał nieprzytomny, ale kiedy się zbu-
dził, pierwsze, co poczuł, to nieznośne pieczenie i  ból. Rozejrzał
się, lecz w  watru nie zastał nikogo. Przez szczelinę w  sklepieniu
wpadało blade światło dnia, a  w  palenisku żarzyły się kawałki
drewna, uznał więc, że musi być dzień.

Z  trudem uniósł się na łokciach i  spojrzał na udo. W  miejscu,
gdzie jeszcze wczoraj nosił tatuaż, ktoś, zapewne Asura, nałożył
opatrunek z  namoczonej tkaniny zabarwionej zieloną mazią. Czuł
też, że futro pod nogą jest mokre, a  obok dostrzegł nieco śniegu.
Ragh zadbał nawet o  schładzanie rany, przemknęło mu przez myśl.

Opadł z  powrotem na legowisko, a  wydarzenia zeszłej nocy
wróciły do niego z  całą swą grozą: niewyobrażalny ból, smród
przypalanego ciała i  ciemność, w  którą zapadł po tym, jak zemdlał.
Przez moment obawiał się, czy całe poświęcenie nie poszło na
marne, ale ani we śnie, ani teraz żadne obrazy nie nadeszły. Ani
emocje. Jakby Lamar nigdy nie istniał. Była tylko pustka i  ulga, ja-
kiej nie doświadczył od dawna.

Naraz do wnętrza zajrzał Hakan. Zobaczył, że Sethyjczyk jest
przytomny, więc przyniósł misę, z  której unosiła się ciepła para.

— Tu masz ciepłą wodę. Obok legowiska znajdziesz maści —
powiedział, przyglądając mu się badawczo.

— Długo leżałem nieprzytomny? — zapytał Suen słabo.
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—Zwlekamy pół dnia — mruknął Hakan.
— A  Yani? Co z  chłopcem? — dopytał jeszcze, bo poczuł wy-

rzuty sumienia, że zostawił go samemu sobie.
— Bawi się przy saniach — odparł krótko Ragh i  zaraz zniknął

za zasłoną.
Gdy tylko mężczyzna opuścił namiot, Suen z  trudem dźwignął

się i  usiadł. Odrzucił futra, które okrywały jego nagość, i  zbolały
przysunął się do naczynia z  wodą. Obmył twarz, po czym zajął się
intymnymi miejscami, które przypominały dobitnie o  tym, co za-
szło między nim a  Asurą.

Wczoraj, gdy zdecydował się na zbliżenie, zrobił to, co koniecz-
ne, by złamać przysięgę. Sądził przy tym, że Ragh potraktuje go
brutalnie i  będzie pragnął jedynie szybko zaspokoić własne żądze.
Zamiast tego mężczyzna okazał mu czułość, o  jakiej Suen zdążył
już zapomnieć. Wczorajszej nocy z  przerażeniem odkrył, jak bar-
dzo za tym tęsknił, jak bardzo pragnął bliskości. Przez te wszystkie
lata na wygnaniu nigdy nie zbliżył się do nikogo, choć kilku kapła-
nów otwarcie okazywało mu zainteresowanie. Jednak nie potrafił
nikomu zaufać, nie po tym, co spotkało go ze strony Lamara.

Gdy skończył toaletę, Hakan doniósł mu miskę z  gulaszem
i  mocno rozwodniony miód. W  końcu, czysty i  syty, Suen zasiadł
przy ogniu i  wpatrzył się w  zamyśleniu w  strzelające cicho płomie-
nie. Naraz wyczuł, że do namiotu wszedł Asura. Uniósł twarz, któ-
rą okalały potargane włosy, ale nie popatrzył mu w  oczy, choć
wyczuwał, że wojownik nie spuszcza z  niego wzroku.

Ragh kucnął obok i  postawił na ziemi gliniane naczynie z  zielo-
ną papką.

— Trzeba zmienić opatrunek, zanim wyruszymy — powiedział,
po czym zamilkł, jakby czekał, aż Suen coś odpowie. Nie docze-
kawszy się ani słowa, rozprostował nogi.

Podszedł do skrzyni, skąd wyciągnął wełniane spodnie i  tunikę
z  kapturem, które wziął od Kahena, na wypadek gdyby odnaleziony
uzdrowiciel okazał się mniejszej postury. Rzucił rzeczy obok Se-
thyjczyka i  dołożył do nich obuwie.
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— Twoje ubrania nie nadają się na mrozy północy. Od teraz
będziesz nosił raghijskie odzienie.

Suen zerknął na tunikę. Domyślał się, że decyzja już zapadła i  nie
ma tu wiele do powiedzenia. Skupił więc uwagę na opatrunku, igno-
rując obecność wojownika. Rozwinął zwilżone kawałki materiału,
które oplatały pachwinę, i  przygryzł zęby na widok poparzonej skó-
ry, w  milczeniu znosząc nieprzyjemne pieczenie. Ragh przyłożył nóż
precyzyjnie, tak że nie został nawet ślad po tatuażu. Ale za to zosta-
nie blizna, która już zawsze będzie mi przypominać o  tym, co zaszło,
pomyślał. Po chwili odczuł ulgę, gdy nałożył porcję chłodnej, zioło-
wej mazi, która musiała mieć jakieś właściwości znieczulające.

Chwycił jasne spodnie i  wciągnął je na nogi, starając się nie ura-
zić rany. Następnie włożył ciepłe buty, wiązane po kolana rzemie-
niami. W  końcu wstał chwiejnie, jakby wciąż nie wytrzeźwiał,
i  wsunął długą koszulę w  odzienie. Wysupłał z  szaty przepaskę,
którą obwiązał ciasno pas, tak by spodnie nie zsuwały się z  bioder.
Wreszcie naciągnął na grzbiet jasnobrązową tunikę. Była za szeroka
w  ramionach, sięgała kolan i  pachniała znajomą wonią ziół. Kiedy
zsunął z  głowy kaptur obszyty futerkiem i  odgarnął śnieżnobiałe
włosy z  czoła, po raz pierwszy tego dnia spojrzał na Ragha.

Asura zlustrował go przenikliwym spojrzeniem, a  przez jego
twarz przemknął nieodgadniony wyraz, jakby podobało mu się to,
co widzi. Ich oczy spotkały się na dłuższą chwilę.

— To należy do ciebie — powiedział w  końcu, przerywając ci-
szę, po czym wyciągnął przed siebie sztylet ukryty w  wąskiej po-
chwie.

Suen uniósł brwi na widok znajomego rzeźbienia na trzonku.
Nie spodziewał się, że wojownik zwróci mu ostrze.

— Wkrótce wkroczymy na terytorium innego plemienia. Nie
zawsze będę w  pobliżu — mruknął Ragh, jakby to miało tłumaczyć
gest.

Uzdrowiciel wyciągnął dłoń po sztylet.
— Jeszcze pomyślę, że się o  mnie troszczysz, Raghu — zakpił

mimowolnie.
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— Sądziłem, że straciłeś głos razem z  tatuażem — odparł wo-
jownik równie kpiąco, a  potem dodał poważniej : — Asura. Tak
mnie zwą. Nie Ragh.

— Wiem, jak cię zwą — mruknął Suen i  uciekł wzrokiem
w  bok. — Twój człowiek zbyt często powtarzał jedno słowo.

Wilczy Syn parsknął, bo zorientował się, że Sethyjczyk prze-
drzeźnia słowa, które nie tak dawno sam do niego skierował.

—W  takim razie zacznij mnie tak nazywać — odparł.
Suen drgnął, a  kącik jego ust uniósł się lekko. Asura zmrużył

oczy, wpatrując się w  jego wargi.
— Pora ruszać — powiedział w  końcu i  naciągnął uzdrowicie-

lowi kaptur na głowę.
Suen uniósł brzeg obszyty futerkiem i  spojrzał przenikliwie

w  szare oczy, czując, że coś na zawsze się w  nim zmieniło.

* * *

Ostry wizg przeciął ciszę komnaty na najwyższym piętrze basz-
ty Orlego Gniazda — twierdzy leżącej u  brzegów Białego Jeziora.
Wibrujące, piskliwe brzmienie przeniknęło kamienne ściany i  do-
tarło do uszu mężczyzny, który spoczywał w  łożu. Zbudzony Ragh
dźwignął się z  legowiska, a  okrywające go futro zsunęło się z  roz-
grzanego snem ciała. Oparł stopy na kamiennej podłodze i  rozej-
rzał się wokół, a  spojrzenie czarnych oczu przeniknęło półmrok
wczesnego poranka, przeganiany z  trudem przez dogasające w  ko-
minku palenisko.

Ragh przetarł twarz, po czym przeciągnął dłonią po głowie
o  wygolonych bokach i  skręconych w  bicz włosach, które sięgały
pasa. Wstał i  zupełnie nagi ruszył do miejsca, skąd dobiegał znajo-
my odgłos. Kiedy uchylił mosiężne drzwi pełne guzowatych ćwie-
ków, do sypialni natychmiast wtargnął zimny podmuch. Owionął
ciało wojownika, kradnąc ciepło rzeźbionych latami mięśni brzucha
i  ramion, ale mężczyzna nawet nie zadrżał. Żył tak długo pośród
chłodu, że ten stał się niemal jego drugą skórą.
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Wkroczył do surowego wnętrza z  wykutymi w  ścianie, nieosło-
niętymi niczym otworami, które obrosły lodem i  przez które wpa-
dał śnieżny pył. Pośrodku stała solidna żerdź wzniesiona z  drewna
i  okuta metalem. Siedział tam górski orzeł, potężny ptak o  czarnym
upierzeniu skrzydeł i  białej głowie zakończonej ostrym dziobem.
Na widok mężczyzny wyciągnął szyję i  wydał kolejny piskliwy od-
głos, który zawibrował w  wychłodzonym pomieszczeniu.

— Zatem wilcze pomioty są w  drodze do gniazda — powiedział
z  namysłem Vildar, zbliżając się do żerdzi. Tam przystanął pod
uważnym spojrzeniem złotych oczu i  bez cienia lęku wsunął palce
pod pióra pokrywające pierś samca, by nagrodzić go pieszczotą.

— Dawno nie posmakowałeś wilczego mięsa, Khra — stwier-
dził, mrużąc oczy. — Pora zapolować — dodał, a  myśli podążyły
za wspomnieniem bestii, która odgryzła mu dłoń.

— Zdążył obudzić całą twierdzę — zauważył kwaśno Rakku,
który pojawił się w  progu drzwi.

Oparł bok ciała o  framugę i  założył ręce na piersi, a  krótkie
włosy sterczały mu w  nieładzie po nocy spędzonej przy boku męż-
czyzny. Miał na sobie tylko futro owinięte wokół bioder, więc drżał
od chłodu. W  brązowych, migdałowych oczach czaiła się ukryta
głęboko zazdrość, gdy patrzył, jak Vildar dotyka orła. Sam mógł li-
czyć co najwyżej na brutalny akt pozbawiony uczuć. Syn Rahoka
nie mógł dać nikomu nic więcej . Był zimny jak sama Zmarzlina.

— Nie pozwoliłem ci tu wchodzić — mruknął mężczyzna, gdy
Rakku przekroczył próg.

— Nie pozwoliłeś mi tu wchodzić, kiedy nie ma cię w  pobliżu
— odparł chłopak i  podszedł, choć ziąb lizał nagą skórę, a  stopy
drętwiały od chłodu kamiennej posadzki.

Chciał jednak spojrzeć na górskiego orła z  bliska. Dotąd nie
miał ku temu wielu okazji. Ptaki te bowiem przynależały wyłącznie
do wodza i  wysoko postawionych wojowników, do których on się
nie zaliczał. Nie zamieszkiwał nawet twierdzy. Należał do tych, któ-
rzy żyli poza jej murami, był członkiem mało znaczącego pośród
społeczności Hauny klanu. Tylko dzięki ogrzewaniu łoża Vildara on
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i  jego rodzina nie głodowali podczas Pory Wielkich Mrozów.
— Źle skończysz przez swoją zuchwałość.
— Na to już za późno. Tak przynajmniej mówią o  mnie za mu-

rami. Ale ciekawsze rzeczy mówią o  tobie — odparł Rakku, wie-
dząc doskonale, że zainteresuje tym Vildara. Często prócz własnego
ciała przynosił mu pogłoski zasłyszane pośród ludu. Liczył, że
dzięki temu zyskuje w  oczach mężczyzny większąwartość.

— Mówią, że zaprzedałeś duszę orłom. Że przesiadujesz z  pta-
kami na szczycie baszty i  jadasz z  nimi mięso. A  nawet że znasz ich
mowę — powtórzył słowa szeptane w  ciemnych uliczkach, po
czym parsknął.

Vildar przestał dotykać orlich piór i  spojrzał na niego przez ra-
mię.

— Sądzisz, że to zabawne? — zapytał z  prowokującą nutą
w  głosie. Na twarzy o  ostrych rysach malował się nieodgadniony
wyraz, a  oczy patrzyły z  dziwnym blaskiem, jak oczy zwierzęcia, nie
człowieka.

Rakku stracił rezon pod tym spojrzeniem.
— A  nie jest? — zapytał ostrożnie i  uciekł wzrokiem. — Każdy

przy zdrowych zmysłach wie, że to bzdura.
— Wy za murem jesteście jak psy, które zbyt wiele szczekają—

skwitował Vildar.
— Więc jestem dla ciebie tylko psem zza muru? — żachnął się

chłopak i  zerknął na niego spod brwi. Spodziewał się, że nie znaczy
wiele, ale mimo to słowa wojownika zabolały. Bardziej niż powinny.

Vildar zmarszczył twarz przekłutą w  kilku miejscach kolczyka-
mi z  orlich szponów.

— Zawsze będziesz dla mnie tylko psem. Nie licz na więcej .
Rakku zacisnął zęby, wpatrując się w  pokryte tatuażem plecy.

Nie powinien tracić nad sobą kontroli, miał zbyt wiele do stracenia.
Jednak coś, nawet nie duma, tylko jakieś nieokreślone uczucie, ka-
zało mu zareagować.

Pchnięty tym nagłym impulsem, wycelował pięść. Nie sięgnął
jednak celu. Vildar momentalnie zablokował cios przedramieniem
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i  natychmiast pochwycił chłopaka za gardło. Rakku odruchowo
uczepił się twardego ramienia. Lodowaty chłód zmroził nagą skórę
i  myśli. Z  trudem przełknął ślinę; w  gardle poczuł własne serce.
A  jeśli tym razem syn wodza go zabije? Jego matka i  siostra stracą
jedynego żywiciela, a  to oznaczało dla nich pewną śmierć. Jak mógł
być takim głupcem?!, pomyślał.

— Udusisz mnie — wycedził przez zęby.
Te słowa sprawiły, że Vildar oprzytomniał i  wyrwał się z  dziw-

nego amoku. Rozluźnił chwyt i  puścił Rakku.
— Pomożesz mi zdobyć to, co przywożą ze sobą wilcze po-

mioty — zdecydował.
Chłopak uniósł brwi, rozcierając szyję.
— Skąd… — Skąd wiesz, że coś ze sobą wiozą?, chciał zapytać,

gdy nagle pojął.
— Nie drwij ze wszystkiego, co mówią za murem — skwitował

Vildar, po czym pchnął go pod żerdź.
Rakku stęknął, gdy uderzył plecami o  słup. Orzeł wydał z  siebie

pisk i  rozłożył skrzydła, których rozpiętość dorównywała długości
raghijskich sań. Chłopak odruchowo zasłonił twarz przedramiona-
mi, gdy nagle ptak poderwał się w  powietrze i  zniknął w  wylocie.

— Nigdy więcej nie podnoś na mnie ręki. Chyba że chcesz na-
karmić Khra — ostrzegł mężczyzna głosem, który mógłby ciąć lód.

— Prędzej się mną udławi, niż naje — odszczeknął Rakku.
To rozbawiło Vildara, który zaśmiał się krótko, gardłowo.
— Mówię ci, źle skończysz przez swoją zuchwałość — powie-

dział jeszcze, nim opuścił komnatę.
Po jego wyjściu chłopak roztarł plecy. Czuł, że coś go dławi

i  bynajmniej nie miało to nic wspólnego z  wcześniejszym uciskiem
bezlitosnych palców. Chciał powiedzieć, że nigdy więcej nie przyj-
dzie, ale to byłoby kłamstwo.

Bo zawsze wracał.
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