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Musieli wiedzieć, że są śledzeni.
Ślad, który Tepu wraz z dwoma towarzyszami podjął dwa dni 

temu, urywał się powoli, zupełnie tak, jakby ktoś się z nimi drażnił. 
Tak naprawdę żaden z nich nie był już do końca pewien, czy poszli 
właściwą drogą, czy może ubiegłego popołudnia powinni byli jednak 
skręcić na zachód tuż przy wielkiej skale, gdzie natrafili na świeżo 
złamaną gałąź. Tepu jednak, jakkolwiek tego nie rozważał, nie sądził, 
że Iska mógłby zmierzać w kierunku osady Lisska. To nie miało naj-
mniejszego sensu. Jeżeli uciekał, musiał uciekać do domu, do miej-
sca, gdzie wszyscy Fileni się zbierali, gdzie nocowali, gdzie się posilali, 
gdzie było ich na tyle dużo, by bez trudu mogli zabić śledzących ich 
zabójców.

Oparłszy się o gruby pień modrzewia odetchnął głęboko przez 
nos, mimo że twarz miał przesłoniętą grubym pasem futra, by przy-
padkowo wypuszczony z ust obłoczek pary nie zdradził miejsca, 
w którym się zatrzymał.

Wąska szpara między ciasno owiniętym wokół głowy kapturem 
pozwoliła mu na rozejrzenie się po okolicy. Spodziewał się, że niedłu-
go spomiędzy pni wyłonią się jego towarzysze, którzy także odeszli 
na zwiad, ale nie mógł nie myśleć, że może zjawić się ktoś inny, ktoś, 
kogo w myślach nazywał zwierzyną.

Mimo to, zmęczony kilkudniowym marszem, w końcu też przy-
kucnął pod pniem opierając łuk o drzewo i wbijając wzrok w swo-
je ślady pozostawione w białym puchu. Chociaż je zatarł wydawały 
mu się widoczne i prosił Stwórcę o śnieg, który, nawet jeżeli miałby 
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zakryć ślady Iski, zakryłby także i ich. Szare, zachmurzone niebo da-
wało mu nadzieję. Otaczała go przyjemna, mroźna cisza, sporadycz-
nie dzwoniąca soplami lodu, tąpnięciami opadającego z gałęzi sosen 
i świerków śniegu. Prosił też o wiatr, który choć smagał bezlitośnie 
odsłonięty fragment ciała, przenosił zaspy i zakrywał jego trop.

Oczywiście, że się obawiał, ale powinność, z jaką wyruszył z osa-
dy nie pozwalała mu na długo poddawać się tym myślom. Wolał ra-
czej myśleć o domu, ciepłym namiocie, wewnątrz którego palił się 
ogień i nad którym Leika gotowała ikrę w rybim tłuszczu.

Wiedział, że jeżeli wróci zwycięski na zawsze już wpisze się w hi-
storię Lisska, a jeżeli nie powróci w ogóle, to wszystko, co czeka na 
niego w jego namiocie razem z Leiką i ich niespełna roczną córką, 
przejmie w opiekę Japer. Co nie byłoby takie złe, ponieważ Leika 
miała już doświadczenie w byciu pierwszą żoną i według Tepu nie 
było w osadzie lepszej do tej roli kobiety.

Między ciszę wkradł się skrzypiący odgłos, który sprawił, że 
Tepu uniósł się ostrożnie i wsunął dłoń na majdan, unosząc łuk, 
a drugą ręką sięgnął za siebie po strzałę. Niemal na bezdechu uniósł 
broń wyżej, zaciskając mocno palce na rzeźbionej rękojeści i opiera-
jąc promień o skórzany fragment rękawicy miedzy kciukiem a pozo-
stałymi palcami. W skupieniu naciągnął cięciwę, zimno wpatrując się 
w kierunek, z którego słyszał kroki.

Kiedy dostrzegł doskonale sobie znaną sylwetkę Mikkala opu-
ścił broń i ponownie przykucnął na miejscu, czekając aż przyjaciel 
z  właściwą dla siebie pieczołowitością zatrze za sobą ślady, a później 
spocznie przy nim w podobnej pozycji.

Nie rozmawiali zbyt wiele podczas tej wyprawy. Krótkie spojrze-
nie w ciemne, oczy Mikkala, wyzierające spomiędzy szpary w kaptu-
rze, niemal identycznej jaką miał Tepu, upewniło go, że ten też na nic 
nie trafił, więc pozostało im czekać na Luniego i liczyć na to, że męż-
czyzna znalazł trop.

Długo siedzieli w ciszy, nim Tepu poczuł dotyk na ramieniu, 
a starszy mężczyzna skinął głową w kierunku, z którego dochodził 
ich zduszony dźwięk rzeki Bystrej, wzdłuż której się posuwali.
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Tepu ponownie uniósł się powoli i naciągnął strzałę, wyginając 
łęczysko z wyczuciem i opierając strzałę na dłoni. Mikkal schował 
się za pniem po drugiej stronie, również trzymając łuk w pogotowiu.

W pierwszej chwili, znużony Tepu miał już opuścić łuk, roz-
poznając zbliżającą się ku niemu postać, ale niemal w tym samym 
momencie dostrzegł, że Luni powłóczy nogą. Była to nowość, po-
nieważ jeszcze kilka godzin temu przyjaciel nie utykał i nie trzymał 
się za bok, jakby został zraniony.

Zaczerpnął powietrza nosem i ponownie wstrzymał oddech, tyl-
ko przez chwilę wahając się czy opuścić łuk, lecz kiedy Luni postąpił 
kolejny krok, usłyszał świst, a strzała przeleciała obok niego, muska-
jąc skroń zimnym powietrzem. Grot wbił się w wąską szparę, w któ-
rej błyskały białka oczu Luniego, i mężczyzna początkowo odchylił 
się do tyłu, zachwiał i zwalił się do przodu, a siła tego upadku wbiła 
strzałę głębiej.

Tepu przez chwilę wpatrywał się w mały obłoczek pary, który 
unosił się z zakrwawionego grotu, a gdy uniósł wzrok, bez trudu już 
dostrzegł stojącego w oddali mężczyznę. Owinięty w reniferze fu-
tra, celujący do niego z olbrzymiego łuku, którego jedno ramię wbite 
miał w śnieg i o które zapierał się stopą.

Już wiedział, byli otoczeni.
W tym samym momencie usłyszał, jak stojący za drzewem Mik-

kal wypuszcza strzałę, a syknięcie, które nastąpiło zaraz po nim mo-
gło potwierdzić jedynie chybienie.

– Mikkal – szepnął na wydechu i sam wypuścił strzałę w kie-
runku odsłoniętej postaci, która nadal stała w miejscu, nawet nie 
próbując uniknąć pocisku. Strzała wbiła się w pierś mężczyzny z głu-
chym dźwiękiem i Tepu już wiedział, że grot zatopił się w drewnie.

Nie zdążył jednak sięgnąć po kolejną strzałę, ani pomyśleć, 
że zawsze powinien strzelać w głowę, bo mocne uderzenie pchnę-
ło go na pień modrzewia. Osunął się niżej po oblodzonej korze i po 
chwili poczuł ramiona łapiące go za kaptur i odciągające od drzewa. 
Na oślep sięgnął po nóż zasadzony za pas, ale rękę szybko mu wykrę-
cono. Drugą dłonią sięgnął do wysokiego buta, gdzie schowane miał 
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kolejne ostrze, lecz mocny kopniak miażdżący palce o łydkę sprawił, 
że upuścił go równie szybko jak poprzedni.

Po chwili szamotaniny sprowadzono go na kolana i pozbawiono 
bagażu, który miał na plecach – worka z jedzeniem i kołczanu. Dwóch 
napastników przyglądało się mu ciemnymi, niewzruszonymi oczyma, 
a trzeci pchnął Mikkala na miejsce obok.

Tepu, dysząc ciężko, przyglądał się im zacięcie, nie tracił jesz-
cze nadziei, chciał wymyślić coś, co odwróciłoby jego los. Wierzył 
w swój spryt, choć oczywiście historie o przebiegłości Iski znane były 
wszystkim w osadzie Lisska.

Mierzył się spojrzeniami kolejno ze wszystkimi, pragnąc znaleźć 
między nimi to najsłabsze. Domyślał się że Luni, którego zranili mu-
siał ich tu doprowadzić, chyba że już od kilku dni to oni byli śledzeni. 
W końcu przeniósł spojrzenie na trzymany przez jedną z osób wiel-
ki łuk, który imponował zarówno kunsztem wykonania jak i samym 
rozmiarem. Łęczysko było tak ogromne, że bez trudu miotało strza-
łami, które zdolne były przebić czaszkę Luniego na wylot.

Nie minęło dużo czasu, nim dołączył do nich drugi łucznik i to 
jemu Tepu poświęcił uwagę. Bezczelnie wpatrywał się w szparę mię-
dzy połami futer, spomiędzy której wpatrywały się w niego oczy 
o szarej barwie. Biała skóra wydawała się być jedynie nieco mniej 
rażąca niż zalegający wokół nich śnieg.

Mężczyzna odwzajemnił zimne spojrzenie i ostentacyjnie sięgnął 
do strzały nadal wbitej w pierś i wyrwał ją mocnym szarpnięciem, a na-
stępnie zrzucił z siebie wierzchnie futro, by zdjąć zawieszony na szyi 
kawałek grubej deski z dziurą po grocie. Odrzucił wszystko w śnieg 
i ponownie okrył się jasnym, reniferzym futrem.

– Nieporadny – prychnęła jedna z postaci, zwracając na siebie 
uwagę Tepu. Zmarszczki wokół jej oczu zdradzały uśmiech skrywany 
pod pasem futra.

Chłopak zacisnął mocno zęby i pociągnął nosem, oddychając 
głęboko po raz pierwszy do kilku dni.

Po odebraniu im broni i bagażu, napastnicy zajęli się przeglądem 
zawartości ich worków. Tepu wpatrywał się, jak zadowoleni wyjmują 
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na wierzch suszone psie i reniferze mięso, i jak od razu przepakowują 
je do swoich sakiew. Później zaczęto oglądać ich broń – kamienne 
noże i łuki, które zarówno dla Tepu jak i Mikkala były najcenniej-
szym, co posiadali.

Choć nie zostali skrępowani, obaj wiedzieli, że ucieczka nie 
wchodziła w grę. Mimo pozornego niezainteresowania, wystarczyło 
by którykolwiek z nich odetchnął głośniej, a mężczyźni od razu zwra-
cali ku nim spojrzenia, nie przerywając ani na chwilę oglądania ich 
narzędzi.

Minęła dłuższa chwila, podczas której Tepu porzucił czujność 
na rzecz rozpaczliwych myśli o swojej przyszłości. Spoglądał na Mik-
kala, który także zdawał się wiedzieć, jaki los prawdopodobnie ich 
czekał.

W końcu ciszę przerwał odgłos ciężkich kroków, który wzbudził 
także ożywienie wśród mężczyzn. Tepu bez trudu rozpoznał kroki re-
nifera i przeniósł spojrzenie w kierunku, z którego nadchodziły.

Po chwili wyczekiwania zwierzę pojawiło się w zasięgu ich wzro-
ku – piękny ren z okazałym porożem o niemal idealnie półkolistych 
kształtach i jasnej sierści. Muskularne nogi zakończone szerokimi 
racicami porośniętymi cienką warstwą wełnianego puchu stąpały 
z gracją i pewnością, niosąc na grzbiecie renifera siodło i podłużne 
juki obijające się o jego boki. Tepu nie mógł mieć pewności, jedy-
nie przeczucie, że siedzący na grzbiecie mężczyzna musiał być tym, 
na którego zasadzał się od kilku dni.

Jego sylwetka nie zdradzała wiele. Pod warstwą grubych futer 
mógł być zarówno postawnie zbudowanym, jak i szczupłym. Było jed-
nak coś imponującego w jego sylwetce, tym jak nonszalancko trzymał 
wodze biegnące od pyska renifera, jak pozwalał zwierzęciu pokony-
wać kolejne zaspy, poruszając się na boki z każdym jego krokiem.

Iska rzucił im jedno spojrzenie ciemnych oczu, ale szybko prze-
niósł je na swoich ludzi i skinął im głową. Po przemierzeniu kilku 
kolejnych stóp, zatrzymał zwierzę zdecydowanym gestem i zeskoczył 
z siodła.

– Dobrze się spisaliście – skinął swoim głową i ponownie spoj-
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rzał na Tepu i Mikkala wąskimi oczyma. – Wy za to powinniście być za-
wstydzeni swoją nieporadnością. – Głos miał mocny i nieco chrapliwy.

Kiedy zatrzymał się przed nimi, zsunął z głowy kaptur, odsłania-
jąc twarz o płaskim szerokim nosie. Jego gęste czarne rzęsy tworzyły 
skośne szczeliny, skrywające ciemne oczy bezwzględnego drapieżnika.

Mężczyzna przegarnął dłonią okrytą rękawicą przepocone czar-
ne loki i wykrzywił wargi w prześmiewczym uśmiechu, kucając przed 
nimi i spoglądając im w oczy z opanowaniem.

W końcu sięgnął ręką, by zedrzeć kaptur z głowy Mikkala, który 
szarpnął się mocniej do tyłu i zatrząsnął z zimna, kiedy mroźny wiatr 
uderzył w jego wilgotny czerep. Wzrok miał niczym zwierzę przed 
ostatnim rozpaczliwym atakiem. Tepu bał się jego porywczości i tego, 
że może ona ściągnąć na nich jedynie szybszą śmierć. Kiedy przyjaciel 
pozostał bez ruchu, odetchnął w głębi ducha z ulgą. Nie spieszyło mu 
się do Przodków.

W napięciu czekał aż ręka Iski sięgnie do jego głowy, a kiedy 
tak się stało, zacisnął tylko mocniej zęby, poddając się brutalności 
z jaką odsuwała z jego włosów futro. Zmarszczył krzaczaste brwi, 
nie opuszczając spojrzenia od oczu mężczyzny.

– Skoro polowaliście na nas, musiał wysłać was wódz – powie-
dział, podnosząc wyżej ku sobie twarz młodzieńca i przyglądając mu 
się przenikliwie, nim nie założył mu któtkich włosów za ucho. Tepu 
wiedział, czego ten szukał i jednocześnie czuł się jak dziecko, które 
nie mogło w żaden sposób mierzyć się z przenikliwością wodza Fi-
len. – Wyglądasz jak Bugvi w młodości. Te same pełne usta i wąskie 
oczy… Od razu cię poznałem po tych oczach – powiedział przygląda-
jąc się małemu tatuażowi na chrząstce jego lewego ucha, który po-
twierdzał, że wywodził się z rodziny wodza.

Zaraz też, celowo, założył za ucho gęste loki odsłaniając niemal 
identyczny tatuaż na swoim ciele. Tepu wykrzywił wargi i zacisnął 
mocniej dłonie.

– Twój ojciec nie nauczył cię polować. Nie nauczył ciebie także 
dobierać sobie ludzi. Luni nie był dobrym wyborem w taką podróż.

Tepu odetchnął głęboko, nie chcąc słuchać o martwym przyja-
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cielu leżącym nieopodal. Pragnął oddać jego ciało Przodkom, jednak 
czuł, że Iska nie będzie słuchał tych życzeń i pozostawią ciało w śnie-
gu, a ducha na wieczną tułaczkę w tym właśnie lesie.

Wiele o Isce słyszał. Nie tylko o jego sile i przebiegłości. Ojciec 
mówił mu o tym, jak niegodnym był człowiekiem, jak za nic miał tra-
dycję czy obyczaje, a to, że nie szanował umów z innymi plemionami, 
Tepu wiedział sam. W końcu to ludzie z plemienia Filen kradli zwie-
rzynę z ich terenu.

– Płakał jak dziecko kiedy go złapaliśmy – powiedział białoskó-
ry mężczyzna podchodząc bliżej i stając przy Isce.

– I powiedział nam po co przyszliście, prosząc, żeby go nie roz-
cinać – dodał inny głos, należący do osoby o oczach o niespotykanej 
zielonej barwie. Tepu z zaskoczeniem zauważył, że był to kobiecy głos. 
– Powinieneś mieć lojalniejszych ludzi przy sobie, inaczej skończysz 
jak poprzedni wódz Lisska – zakpiła kobieta, wzbudzając przy tym ci-
che śmiechy pozostałych.

Iska zaśmiał się również, dając Tepu jednie dowód swojego zwy-
rodnienia. Kto normalny kpiłby ze śmierci swojego ojca?

Chłopak spojrzał na niego z odrazą.
– Polujecie na naszą zwierzynę. Musicie nam to zadośćuczynić. 

Takie są umowy między plemionami.
– Poluję na MOJĄ zwierzynę, na MOJEJ ziemi. – Iska uniósł się 

na nogi i spojrzał na nich zimno. – Ktoś taki, jak ty nie będzie mnie po-
uczał. Jesteś robakiem, którego głowę wyślę jego robaczywemu ojcu. 
Erzebet, Jómar. Zakryjcie im głowy i zwiążcie. Zabierzemy ich do obo-
zu, a później rozprawimy. Ty, drugi, jak masz na imię?

Mikkkal przełknął ciężko ślinę i widocznie rozdarty zerknął na Tepu.
– Mikkal.
– Syn Appy?
Chłopak skinął głową, spuszczając w końcu wzrok na śnieg pod 

nogami Iski. Tepu wiedział, co to oznaczało. Zastanawiał się, czy Iska 
okaże mu łaskę, widząc jego uległość i mając świadomość, że sam nie 
może sobie na coś podobnego pozwolić jako syn wodza.

– Angusie, oddaj mu jego worek i nóż, żeby mógł bronić się pod-
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czas powrotu do osady. Kiedy wrócisz powiesz Bugviemu, że mam 
jego syna i że wzywam go do pojedynku przed Przodkami – Iska 
zwrócił się do Mikkala ze spokojnym wyrazem twarzy. – Jeżeli zależy 
mu na nim niech przypomni sobie, jak się walczy. Uprzedź go jednak, 
że jeżeli wygram zabiję go i jego synów, a żony, córki, ziemię i in-
wentarz posiądę na własność – zapowiedział i przeniósł aroganckie 
spojrzenie na Tepu. – Boisz się? Bój. Zedrę z ciebie futra i skalp, a na-
gie ciało porzucę w górach, żeby twój duch wiecznie się między nimi 
tułał. Każdego mężczyznę z twojej rodziny porzucę w innej przełęczy, 
żebyście cierpieli wieczną tułaczkę.

– Nie jesteś godzien zostać wodzem Lisska – warknął Tepu, 
wpatrując się w Iskę mocno. Na myśl o tych bluźnierstwach robiło 
mu się słabo, mimo że znał już bezmiar podłości mężczyzny.

– Ja JESTEM wodzem Lisska. Zapamiętaj to chłopcze i bądź mi 
wdzięczny za te ostatnie chwile życia, które właśnie ci daruję – Iska 
podszedł do swojego rena i zwinnie wsiadł w siodło. – Ruszamy do re-
nów. Stamtąd, Angus, odprowadzisz Mikkala pięćset kroków na za-
chód i upewnisz się, że zmierza prosto do osady. Jak się zawaha, zabij. 
Erzebet, nasz nowy pies jest pod twoją matczyną opieką. Nie uwiązuj 
go zbyt krótko przy zadzie swojego rena, żeby nie było mu zbyt ciepło.

Kobieta prychnęła, niedelikatnie okrywając głowę Tepu futrem 
i krępując mu ręce sznurkiem, a potem pociągnęła go za kołnierz do góry.

Tepu, zziębnięty do szpiku kości, ledwie powłóczył nogami, idąc 
na sznurku przywiązanym do rena Erzebet. Jazda, choć nie była szyb-
ka, a raczej przypominała powolny spacer przez zaspy, dla reniferów 
nie była niemal żadnym wysiłkiem. Jednak Tepu, który przez ostatnie 
dnie był cały czas na nogach, nie potrafił nadążyć za tym jednostaj-
nym rytmem. Niedługie przerwy, które robili podczas drogi, nie da-
wały zbyt wielkiej ulgi dla jego przemarzniętych członków. Podczas 
drogi myślał o swoim ojcu i zastanawiał się, jak wielkim rozczarowa-
niem dla niego będzie niepowodzenie misji.

Kiedy Angus dołączył do ich korowodu przemierzającego za-
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spy, pierwszym, co zrobił, to zbliżył się do Iski i przekazał wiado-
mość, której Tepu jednak nie słyszał. Ciekaw był, czy Mikkal poddał 
się mu, czy zgodnie z jego poleceniem powrócił do domu? Nie miał 
powodów, by się buntować. Prawdopodobnie ludzie Iski byli silniejsi 
i sprytniejsi, ojciec zawsze powtarzał mu, by im nie ufać, by nie dać 
się zwieść ich pozornemu spokojowi czy też chęci ułożenia się.

Tepu wyobrażał sobie Mikkala przemierzającego samotnie las 
w drodze do doliny, w której znajdowała się osada. Wierzył, że kiedy 
przekaże Bugviemu wieści, mężczyzna podejmie wyzwanie. Tepu wy-
obrażał sobie, jak podczas pojedynku ojciec zabija Iskę. Niejednokrot-
nie widział go w walce albo podczas ćwiczeń. Wiedział, że był do tego 
zdolny i pragnął, by wódz Filen zakończył swój żywot, by to on, Tepu, 
mógł z rozkazu ojca wywieźć jego nagie ciało w góry i pozwolić, by 
aż do wiosny leżało zhańbione i zmarznięte na kość, a wraz z odwilżą 
zostało pożarte przez wilki czy lisy. Tego Isce życzył z całego serca.

Kiedy porzucał myśli o domu, przyglądał się Erzebet, której syl-
wetka, skryta pod górą futer, nie różniła się wiele od pozostałych, jak 
Tepu zakładał, męskich. Wpatrywał się w kawałek odkrytej skóry przy 
jej oczach, zastanawiając się, czy wyglądała w całości jak zwykła kobie-
ta? Skoro Iska wziął ją do swojej grupy, musiało być w niej coś więcej. 
Choć kobiety w jego osadzie nie należały do słabych, nie do pomy-
ślenia było, by mogły stać na równi z mężczyznami. Każdy z nich miał 
przecież swoje role, a rolą kobiet było dbanie o ich plemię nie poprzez 
polowania i wyjazdy, a poprzez przedłużanie go i otaczanie troską.

Zapadał zmierzch, gdy w grupie dało się wyczuć poruszenie. 
Tepu, który choć zajęty był swoimi myślami, starał się także kontro-
lować drogę, którą przemierzyli, by w razie potrzeby móc ją odtwo-
rzyć. Wiedział, że szli w górę Bystrej. Starał się dojrzeć coś zza zadu 
rena Erzebet i wszystkich jadących przed nimi, lecz prędzej usłyszał 
gwar, który towarzyszył obozom i osadom, niż cokolwiek dostrzegł.

Plemię Filen, któremu przewodził Iska, było znane ze swojego 
koczowniczego trybu życia. Nie było liczne i chodziły słuchy, że skła-
dało się ono z ludzi wynaturzonych i nieprawych, tak samo jak i sam 
ich przywódca. Często, kiedy przez góry przechodził kataklizm, mó-
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wiło się, że to właśnie oni są temu winni, że gniewają Stwórcę i Mat-
kę Ziemię, którzy zsyłają przez nich różne nieurodzaje. Oczywiście nie 
tylko plemię Filen było temu winne, ale na pewno nie prowokowali 
oni swoim prowadzeniem się niczego dobrego.

W końcu, przeciskając się renami miedzy smukłymi pniami so-
sen, wjechali na nieduży, wydeptany plac tuż pod stromym, skalistym 
zboczem. W centrum obozu płonęło ognisko, które okalało około 
siedem namiotów, mogących pomieścić około pięćdziesięciu osób.

Szpiczaste schronienia pokryte skórami i futrami do złudzenia 
przypominały budowane w osadzie Tepu namioty letnie, w których 
przyjemnie było spać podczas ciepłych pór roku. Nie miały one jednak 
niczego z solidności wielkich jurt, które nadawały się do całoroczne-
go zamieszkiwania, nie można było się w nich w pełni wyprostować. 
Mimo to namioty Filen nawet ozdabiane były podobnie – zasuszo-
nymi wiankami i materiałowymi proporcami – jakby potwierdzając 
pochodzenie ich wodza.

Tepu jednak nie miał dla Iski współczucia ani wyrozumiałości, 
wręcz pogardzał nim, bo kiedy jego bracia, w tym były wódz, ojciec, 
byli zabijani po przejęciu przywództwa przez Bugviego, Iska zwyczaj-
nie uciekł jak tchórz, dbając tylko o swoje życie.

Mimo zmierzchu, z głównego namiotu wyszło do nich kilka osób 
z przywitaniem i żartami o tym, że Isce znowu udało się wrócić żywym. 
Z ich rozmów podczas zdejmowania juków i rozsiodływania renów, 
Tepu wywnioskował, że Iska często stawał się obiektem polowań, ale 
też, że miał wielu przyjaciół pośród innych plemion zamieszkujących 
Shavę. Nie było to specjalnie dziwne.

Zanim zajęto się nim, kilku obcych mężczyzn zwróciło już na nie-
go uwagę, a Iska z typową dla siebie arogancja powiedział wszystkim, 
że upolował lisa, który pozwoli im wrócić do domu. Tepu szybko do-
myślił się, że prowizoryczność tego obozu i sposób, w jaki żyli jego 
członkowie był według nich stanem przejściowym. A Iska nawet nie 
patrzył w jego kierunku, kiedy mówił:

– Najdalej za miesiąc wrócimy do domu.
Brzmiał przy tym tak, jakby było to oczywiste i jakby wcale nie 

rozważał własnej klęski.
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Kiedy Jómar i Erzebet odprowadzili reny do przygotowanej dla 
nich zagrody pod półką skalną, Jappe pociągnął go za sznurek w kie-
runku dużego namiotu, w którym przed nimi zniknęli witający ich 
mężczyźni, Angus i sam Iska.

Weszli przez poprzedzający go przyczółek, gdzie mogli otrzepać 
śnieg z butów i pozostawić złe duchy, a następnie pochyleni przeszli 
do okrągłego, oświetlonego ogniem wnętrza.

Siedziało w nim kilkanaście osób. W futrach, ale z odkrytymi 
włosami i twarzami. Tepu przesuwał kolejno spojrzeniem po twarzach 
o ostrych rysach, szukając w nich deformacji czy inności. Ku własne-
mu zaskoczeniu jedynymi innościami bywały blizny albo głębokie 
zmarszczki na twarzy mężczyzny tak starego, jakiego Tepu nigdy nie 
wdział. Nawet szaman z ich osady nie był tak stary. Miał też niejasne 
wrażenie, że kilka z tych twarzy było mu znajomych, ale szybko wyparł 
te myśli – skąd miałby znać tak podłych ludzi?

Najbardziej rzucającą się w oczy osobą był Angus siedzący tuż 
obok Iski i patrzący na niego zdystansowanym wzrokiem. Włosy miał 
ciemne i zupełnie gładkie, bardzo inne od otaczających ich z każdej 
strony kędzierzawych głów. Twarz pociągłą o orlim nosie, którego 
czubek, w tak dziwny dla Tepu sposób, kierował się ku górnej wardze. 
Wszystko na twarzy Angusa było tak inne, różowe wargi i migdałowe 
oczy, w niczym nieprzypominające brązowych twarzy wokół. Dłonie 
Angusa oplecione wokół drewnianego kubka znad którego unosiła 
się para były nieco zaróżowione, ale spojrzenie, mimo że jaśniejsze, 
równie nieprzejednane, jak członków ludów od wieków żyjących 
na tych ziemiach. Tepu tylko raz w życiu widział ludzi o podobnym 
odcieniu skóry, należących do plemienia Sipów zamieszkującego 
przesmyk na północy.

Jappe pociągnął go bliżej ognia, w miejsce gdzie rozstępowały 
się rzędy siedzących wokół ognia ludzi i pchnął go na kolana, choć 
i tak wysokość namiotu nie pozwalała im na wyprostowanie się. Kie-
dy go usadził, sam przykląkł obok, a Tepu spuścił spojrzenie na ogień 
i pozwolił mu zdjąć sobie kaptur z głowy, i wierzchnie futro, które 
jednak zawisło na jego związanych przedramionach.
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Posłał Isce mordercze, pełne nienawiści spojrzenie, kiedy wy-
czuł natarczywy wzrok mężczyzny.

– Jesteś gościem Filen – powiedział stary mężczyzna ochrypłym 
głosem, tylko odrobinę głośniejszym od trzasku polan w ogniu.

– Zakładnikiem Filen – poprawił go Iska z uśmiechem na ustach. 
– Tepu, najstarszy syn Bugviego, przyszły wódz. Jest naszym zakład-
nikiem i stanie się przepustką do odebrania tego, co w pełni się nam 
należy. Naszego domu.

Niemal wszyscy zawtórowali Isce, a chłopak tylko pokręcił gło-
wą i spuścił ją niżej.

Nagłe zamieszanie spowodowane powrotem Jómara i Erzebet 
sprawiło, że podniósł głowę, tylko po to, by zobaczyć kobietę. Skórę 
miała tak brązową, jak oni, ale nawet w rysach widać było, że nie była 
pełnej krwi Shavka. Włosy miała miedziane, o pięknych, lśniących 
puklach, zebranych w długi warkocz.

Siadając na swoim miejscu, przesunęła lśniącymi oczyma po Tepu 
i wykrzywiła pełne wargi. Gardziła nim. Wiedział.

– Drugi chłopak poniósł wieści do osady. Zdrajca musi wyjść mi 
naprzeciw. A kiedy to się stanie, polegnie. Wrócimy do domu. Do żon 
i do córek, które nam odebrał, do ziem, które nazywa swoimi. Będzie 
błagał o litość dla swoich dzieci.

Tepu prychnął i pokręcił głową, unosząc spojrzenie na Iskę.
– Nie będzie – zauważył, wcale nie dlatego, że uważał ojca za nie-

czułego na krzywdy swojej rodziny, a raczej dlatego, że wierzył w jego 
zwycięstwo. – Czas wybrać nowego wodza Filen.

Iska zmierzył Tepu długim spojrzeniem, unosząc przy tym gę-
stą brew. Nienawiść w chłopaku rosła z każdą chwilą. Wódz Filen 
tak go drażnił, tak z niego kpił, tak upokarzał najmniejszym gestem, 
mrugnięciem powieki. Siedząc między Angusem a starym mężczyzną 
w nonszalanckiej pozie, wyciągając jedną nogę do ognia i opierają 
na jej kolanie łokieć. Tepu wiedział, że gdyby nie interes, już dawno 
byłby trupem, jak Luni. Poczucie małości przy Isce godziło go tak 
dogłębnie, aż mocniej wbijał paznokcie w dłonie i zaciskał szczęki. 
Gdyby tylko miał sposobność podejść go pierwszy, wycelować w nie-
go strzałę, tam w lesie! Gdyby tylko mógł sam go zabić!
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Przeniósł pobudzone spojrzenie na Angusa, którego twarz, biała 
jak śnieg i nieruchoma jak maska, pogłębiła jego niepokój. Kolejno 
Erzebet z tym uśmieszkiem, niemal tak samo drażniącym, jak uśmiech 
Iski, Jómar i pozostali siedzący przy ogniu, wszyscy popatrzyli na niego 
z kpiną wypisaną na twarzy. Może z niejakim politowaniem czy też 
współczuciem, przekonani, że niebawem zostanie zabity, kiedy i Bugvi 
polegnie z ręki Iski.

Tepu odetchnął głębiej przez nos i napiął się mocniej.
– Zabierz dzieciaka do namiotu, Jappe. Daj mu zjeść coś tłustego 

i pić. Najlepszy alkohol jaki mamy. Niech pozna łaskę wodza Filen. 
Gdyby nie twój obrzydliwy ojciec, mógłbyś żyć pode mną. Podzię-
kuj mu, jak dotrzemy do Osady pod Górą Ojców – Iska uśmiechnął 
się cynicznie, nie spuszczając spojrzenia, gdy podnosił z ziemi kubek 
z parującym napojem. Kiedy go odstawił, rozchylił szerzej poły futra, 
odsłaniając płócienną koszulę opiętą na umięśnionym torsie.

Jappe uniósł się na nogi i pociągnął Tepu za ramię.
– Pojedynkuj się ze mną – rzucił nagle młodszy z mężczyzn, jak-

by tracąc władzę nad własnym językiem.
Szeroka dłoń Iski zawisła w powietrzu, a wybuch perlistego 

śmiechu Erzebet ponownie wprawił wszystko w ruch.
– Nie możesz mi odmówić. Chcę uczciwego pojedynku na noże 

– powiedział, samemu przed sobą brzmiąc desperacko. Nie do końca 
wiedział, co nim kierowało. Nie dopuszczał do siebie myśli, że ojciec 
mógłby przegrać walkę z Iską, ale nie umiał powstrzymać chorej my-
śli, że nie było większej różnicy, kiedy miałby umrzeć.

Dopiero po kolejnej chwili przypomniał sobie o Leice i dziec-
ku, ale też o tym, że nie chciał wrócić do wioski jako zakładnik, jako 
przegrany mężczyzna.

Wrzawa w namiocie była połączeniem rozbawienia, ale także 
szczerych zachęt kobiet i mężczyzn do tego, by Iska pojedynkował się 
z Tepu. Wypatrywano w tym rozrywki.

W końcu jednak wódz podniósł dłoń i zadarł wysoko brodę.
– Nie.
– Nie możesz mi odmówić…!



- 18 -

– Jesteś słaby. Pojedynek z tobą to jak zabawa drapieżnego pu-
chacza z małym liskiem. Ale mnie to ani nie bawi, ani niczego nie 
nauczy. Jeżeli chcesz się pojedynkować możesz się bić z córką Erzebet 
– orzekł, wywołując kolejne uśmieszki na ustach Filen.

Ciemny pąs wspiął się na policzki Tepu, kiedy nie mniej od resz-
ty rozbawiony Jappe pociągnął go do góry. Niedbale poprawił na nim 
futro i brutalnym szarpnięciem pociągnął ku wyjściu z namiotu.

Jakiś czas później leżał skrępowany na twardym sienniku przy-
krytym pledem, w małym namiocie na krańcu obozowiska. Nogi miał 
związane tak ciasno, że szybko zaczęły mu cierpnąć, a ramiona prze-
wiązane w kilku miejscach i wykręcone do tyłu. Jappe zadbał też, 
by między jego zębami znalazł się na tyle odpowiedni kawał szmaty 
by nie mógł go wypchnąć językiem.

Był w namiocie sam, ale ten mimo swojej niewielkości i prowi-
zoryczności, zabezpieczony został tak, by nie dało się z niego uciec. 
Tepu nie mógł też powiedzieć, czy nie jest pilnowany.

Przymknął powieki zaczynając żałować, że wcześniej odmówił 
strawy i alkoholu, a Jappe zapowiedział mu, że kolejnego wyjścia z tej 
klatki doświadczy dopiero kolejnego dnia. Podobnie jak jedzenia.

Czas w odosobnieniu spędzał na myśleniu. Nawet nie na de-
sperackim poszukiwaniu ucieczki — gdyby uciekł, wielce prawdopo-
dobnym było, że umarłby z głodu lub zimna, albo, że nieuzbrojonego 
napadliby go inni lub zwykłe dzikie zwierzęta. Nie sądził, by niezau-
ważonym udało mu się ukraść jakąkolwiek broń i zapasy na drogę. 
Społeczność Filen była mała i wszyscy dobrze się znali, co było pro-
ste do zauważenia.

Niedługo potem zasnął, czując drażniącą stróżkę śliny, któ-
ra ściskała mu po policzku z rozchylonych ust. Oddychało mu się 
ciężko, a mroźna noc wpełzła do nieogrzewanego namiotu szybciej, 
niż mógłby się spodziewać. Podejrzewał zresztą, że Fileni celowo nie 
zostawili mu nawet żarzących się węgli, aby chłód złamał go jeszcze 
bardziej.

Wielokrotnie budził się i usypiał tej pierwszej nocy pośród Fi-
len, a następne były do siebie podobne.


