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Było słoneczne popołudnie. Główna ulica roiła się od mieszczan, spieszących na 

targ, do miejsc pracy lub obiektów rozrywki. Pośród nich kroczył także Arin – 

przepychał się między ludźmi, nieprzyzwyczajony do ich tempa i nieracjonalnej 

gwałtowności. Łokieć przechodzącego obok mężczyzny uderzył z impetem w jego 

żebra. Arin syknął z bólu i obejrzał się na jegomościa z oburzeniem, choć w całym tym 

zamieszaniu trudno było ustalić, czy gest ten był zamierzony, czy też przypadkowy. 

Szybko przyszło mu pożałować, że zwolnił z tak błahego powodu – jakiś 

zniecierpliwiony mężczyzna, klnąc nieprzyzwoicie, odepchnął go ze swojej drogi, 

sprawiając, że Arin wpadł w błoto. Teraz to on miał ochotę zakląć, ale się powstrzymał 

– nie zdążył jeszcze przesiąknąć uliczną wulgarnością. Szybko skręcił w jedną z 

pobliskich alejek. Droga naokoło zajmie mu więcej czasu, ale przynajmniej będzie 

bardziej komfortowa. 

Były takie dni, gdy zupełnie nie myślał o przeszłości – wykonywał swe 

obowiązki, nie poświęcając im wiele uwagi i pozwalając, by kolejne doby mijały w 

mgnieniu oka, jedna niewiele różniąca się od drugiej. Były też jednak takie, jak ten 

dzisiejszy – gdy przeszłość była jedynym, co zaprzątało jego umysł. 

Życie Arina nie zawsze wyglądało w taki sposób. Był czas, gdy ludzie kłaniali 

się przed nim, a dopuściwszy się jakiejś niestosowności, kajali pospiesznie, obawiając 

konsekwencji. Wtedy był lordem – cóż, technicznie nadal nim był, wszak nigdy nie 

utracił tytułu, jednak gdyby teraz przedstawiał się w ten sposób, spotkałby się jedynie z 

kpinami i śmiechem. Lord bez majątku, bez wpływów i bez politycznych więzi, nie był 

wart wiele więcej od przeciętnego mieszczanina. A jego ród, jakby tego było mało, okrył 

się hańbą. 

Wrócił pamięcią do dnia, kiedy wszystko się zmieniło – nie tylko w jego życiu, 

ale i całym królestwie Deoren. Do dnia, w którym przywódca barbarzyńskiego 

plemienia Ettanów, Valadrin, strącił z tronu Teona Słabego i przejął władzę nad 

państwem. Później zaś, poślubił syna Teona, Nissaia z rodu Talów. To małżeństwo 

wzbudziło jeszcze większy opór i kontrowersje, niż fakt, iż Deoren wpadło w ręce 

barbarzyńcy. Arin pamiętał, że przez długie miesiące, zarówno na ulicach, jak i na 

dworach możnych, nie dyskutowano o niczym innym. Arin również nie mógł w to 

uwierzyć, choć on nie traktował tego wydarzenia jako występek przeciw bogom, próbę 
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upokorzenia młodego księcia, czy też dowód na to, iż obyczaje Ettanów nigdy nie będą 

stały w zgodzie z moralnością Deoreńczyków. Dla niego było to coś niesamowitego. 

Od zawsze zmagał się z zainteresowaniem mężczyznami – owszem, „zmagał”, nie 

istniało słowo, której lepiej oddawałoby jego sytuację. Jak przystało na młodego lorda, 

zgodnie z wolą swego ojca, okazywał zainteresowanie rozlicznym pannom, a nawet 

miał pojąć za żonę jedną z nich. Próbował się przemóc, jednak nigdy nie pożądał kobiet. 

Zresztą, w pewnym momencie, nie musiał nawet udawać, bowiem jego preferencje 

wyszły na jaw i stał się powodem wstydu ojca. Małżeństwo dwóch mężczyzn, i to 

pełniących tak istotne funkcje, stanowiło w życiu Arina przełom. Wtedy jeszcze nie 

spodziewał się, jak wielki. 

Król Valadrin nie poprzestał na własnym małżeństwie – zalegalizował podobne 

związki w całym kraju, co po raz kolejny, wzbudziło kontrowersje. Lud, w 

zdecydowanej większości, wciąż gardził podobnymi relacjami, za to możni, ci sami, 

którzy jeszcze nie tak dawno, rozprawiali o tym, jakie to niestosowne i plugawe, 

ochoczo korzystali z nowego przepisu, by połączyć się z innym rodem, który nie 

posiadał córek. Może gdyby Arin w spokoju doczekał tego czasu, byłby teraz szczęśliwy 

– niekoniecznie zakochany, ale przynajmniej nie musiałby udawać. Niestety, tak się 

jednak nie stało. 

Jako że zamieszkiwali wówczas Lanis, jego ojciec, lord Edard, poparł bunt 

wywołany przez Teona Słabego oraz barona Humę. Do ich działań, dołączyła się też 

prowincja Kyen, zarządzana przez barona Vanję. Ojciec Arina nie popierał buntu długo 

– dokładnie do momentu, w którym zorientował się, iż nie ma on szansy powodzenia. 

Wówczas wycofał swe niewielkie, prywatne wojsko, nie czyniąc wielkiego ubytku w 

siłach buntowników, a następnie zaczął wychwalać barbarzyńskiego króla pod niebiosa, 

sądząc, iż w ten sposób uda mu się uniknąć konsekwencji. Wydawało się, że tak właśnie 

będzie, bowiem po tych wydarzeniach, udało im się jeszcze żyć we względnym spokoju. 

Ba, doczekali nawet koronacji księcia Nissaia, która uczyniła z niego drugiego, 

pełnoprawnego władcę Deoren. Lord Edard był jednak specjalistą od obrażania innych 

możnych i robienia sobie wrogów. Któregoś dnia, zirytował jednego z lordów do tego 

stopnia, iż ten napisał oficjalny list do królów, domagając się kary dla „popierającego 

buntowników zdrajcy”. Oczywiście, nie tylko ojciec Arina wsparł Humę, ale w tamtym 
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momencie nie wydawało się to istotne. Nie zostali nawet wezwani przed oblicze króla 

– przyjął ich nowy baron Lanis, Zlatan. Odczytawszy rozkazy władcy, w ciągu jednej 

chwili, pozbawił ich całego mienia. Jakiś czas później, sam stracił głowę. Nie istniało 

nic bardziej złudnego od poczucia władzy. 

Jako że w Lanis nikt nie zaoferowałby im wsparcia, przenieśli się do drugiej 

prowincji zarządzanej przez Zlatana – Natry. Na setki rozesłanych listów, ojciec Arina 

otrzymał tylko jedną odpowiedź – lord Emeryk, respektujący stare obyczaje, stwierdził, 

iż nie może pozwolić, by jakikolwiek posiadacz szlacheckiego tytułu, został bez 

przyzwoitego domu. Otrzymali zatem niewielką posiadłość poza miastem, już wtedy 

popadającą w ruinę oraz ilość złota, która pozwoliłaby im zatrudnić służącego i żyć we 

względnym dostatku przez rok, czy dwa, gdyby ojciec nie przeznaczył go na kupowanie 

drogich podarków, wysyłanych następnie do możnych, aby raz jeszcze skłonić ich do 

pomocy, a przy tym ożenić swojego syna. Albo wydać go za mąż. Na tamtym etapie, to 

nie miało żadnego znaczenia. 

Złoto szybko się skończyło, a oni nie nawiązali żadnych znaczących znajomości. 

Lord Emeryk więcej się do nich nie odezwał, może usłyszawszy o rozrzutności lorda 

Edarda, a może zwyczajnie uznając, iż wykazał się wystarczającą ilością dobrej woli, 

by nie zawracać sobie głowy ich sprawami. Od tamtej pory, żyli w ubóstwie. 

W momencie utraty tytułu, Arin dopiero co skończył siedemnaście lat. Teraz miał 

już dwadzieścia trzy, więc zdawało się, iż powinien dawno przywyknąć do 

niefortunnych okoliczności, a jednak nie potrafił. Na domiar złego… 

– Dobrzy bogowie, Arin! Czy to ty? 

Znajomy głos wyrwał Arina z rozmyślań i wzbudził w nim dyskomfort. Rozejrzał 

się ostrożnie dookoła. No tak. Przechodził właśnie koło domu uciech – w większości 

prowincji, podobne przybytki mieściłyby się gdzieś poza miastem, ale Natra uchodziła 

za prowincję spływającą winem, zaś w parze z tym trunkiem, nieodłącznie kroczyła 

rozpusta. 

– Arin. – Zamierzał iść dalej, ale ktoś stanął mu na drodze. – Doprawdy, nawet 

się ze mną nie przywitasz? 
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Arin odetchnął cicho, po czym podniósł wzrok, zmuszając się, by spojrzeć 

mężczyźnie w twarz. Nie chciał tego, nie chciał mu poświęcać choćby sekundy uwagi, 

ale nie miał też zamiaru uciekać. 

– Witaj – rzekł więc z dystansem. 

Mężczyzna, który przed nim stał, miał na imię Julius. Ubrany był w elegancką, 

zwiewną szatę, jednak ta założona była tak luźno, że odsłaniała zdecydowanie zbyt 

wiele ciała, by można było to uznać za stosowne. Pachniał cytrusami i piżmem. 

Kiedyś bardzo dobrze się znali. Za dobrze. Julius był sługą na dworze lorda 

Edarda i, niestety, pierwszą miłością Arina. Arinowi trudno było uwierzyć w to, jak 

bardzo zależało mu kiedyś na tym człowieku. Teraz, patrząc na niego, z trudem 

powstrzymywał się od pełnego wzgardy grymasu.  

– Bogowie, naprawdę się zmieniłeś – rzekł z szerokim uśmiechem Julius. On nie 

zmienił się prawie wcale, przynajmniej nie fizycznie. Wciąż był bardzo przystojny. 

Pociągła twarz, prosty nos, piękne, orzechowe oczy i kuszące usta. Jego ciało również 

prezentowało się nienagannie, co nie było niczym dziwnym, wszak to nim pracował. – 

Ilekroć cię widzę, wyglądasz coraz marniej. – Arin wzdrygnął się, gdy dłoń mężczyzny 

spoczęła na jego ramieniu. Że też ze wszystkich możliwych prowincji i wszystkich 

możliwych burdeli, Julius musiał wylądować akurat tutaj. Bywały takie momenty, gdy 

Arin sądził, iż ten zrobił to na złość jemu, ale szybko uświadamiał sobie, że nie był kimś, 

o kim Julius myślałby, snując swoje plany. To właśnie Julius ujawnił jego skłonności. 

W tamtym czasie, Arinowi wydawało się to przypadkiem, ale prawda wyszła w końcu 

na jaw. Gdy ich relacja się rozpadła, Julius zaczął się trudnić prostytucją. Przyjmował 

ponoć możnych z całego Deoren, a przynajmniej tak się chwalił. Zdecydowanie nie 

należał do najbardziej dyskretnych. – Wiesz, naprawdę mógłbyś nieźle zarobić. Pozbądź 

się tej śmiesznej dumy i po prostu się do mnie przyłącz. Szepnę o tobie dobre słowo, w 

końcu sam wszystkiego cię nauczyłem. 

Arin posłał Juliusowi chłodne spojrzenie. Zdawał sobie sprawę z tego, że sam 

był atrakcyjnym mężczyzną. Może teraz, gdy ubierał się jak biedota, źle sypiał i mało 

jadł, nie było to aż tak widoczne, ale pamiętał czas, gdy córki możnych szeptały między 

sobą o jego urodzie, chichotały przy nim nerwowo i rumieniły się, ilekroć spoglądał w 

ich stronę. Był wysoki i smukły, miał jasną cerę, kręcone, brązowe włosy oraz niebieskie 
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oczy. Jeszcze nim skończył trzynaście lat, jego ojciec otrzymywał propozycje 

małżeńskie od ojców rówieśniczek Arina, gdy spotkawszy się z nim, dostrzegały w 

chłopcu księcia z bajki, którym nigdy nie był i nie mógł być. Nie dla nich. Lord Edard 

miał jednak duże ambicje. Powtarzał Arinowi, że gdyby nie utrata tytułu, ten już miałby 

córkę barona za żonę, ale zawsze poprawiał się i dodawał, że właściwie miałby ją, gdyby 

„nie okrył się hańbą”. 

Nim Arin zdołał odpowiedzieć, z budynku wyszedł młody mężczyzna, który 

natychmiast przyciągnął uwagę Juliusa. 

– Już ubrany? – zapytał Julius, wciąż trzymając ramię Arina. Wydawało się, że 

robi to ostentacyjnie, że chce go zranić, chociaż Arina w żadnym stopniu nie obchodzili 

jego klienci. – Doskonale – dodał, gdy jegomość skinął głową. Arin przyjrzał mu się 

uważniej. To był elegancki dom uciech. Usługi kosztowały tak dużo, że zwykle 

przychodzili tu wyłącznie możni, ale ten mężczyzna, zresztą młody i na tyle przystojny, 

by znaleźć sobie towarzystwo bez płacenia, wyglądał na ubogiego. Wyglądał, oto było 

słowo klucz, z czego Arin zdał sobie sprawę już po kolejnym spojrzeniu. Ciemny brąz 

jego bystrych oczu, kontrastował z blond włosami, tak jasnymi, że w blasku słońca, 

wydawały się niemal białe. Smukłe ciało, szeroka szczęka, przystojna twarz, o 

łagodnych rysach. Julius dobrze trafił. Arin wyobrażał sobie, że większość jego 

klientów, była o wiele starsza i o wiele mniej atrakcyjna.  – Spójrz na niego – zwrócił 

się do Arina. – Biedak, oszczędzał długie tygodnie, byle przyjść tu i spędzić ze mną 

zaledwie pół godziny. Powiedz, kochany, czyż nie było to dobrze wydane złoto? 

– Nie narzekam – odrzekł z uśmiechem mężczyzna. – Wkrótce tu wrócę. 

Julius uniósł brew. 

– Nie tak znowu wkrótce – poprawił rozmówcę. – Mimo to, zapraszam. Nie 

odmawiam nikomu, kto ma dość złota – dodał, posyłając wymowne spojrzenie Arinowi. 

Arin nie wiedział, czy traktować to jako zaproszenie, czy nieudolny cios. 

– Może ty też go uzbieraj – dodał Julius, po czym nachyliwszy się nad Arinem, 

szepnął mu do ucha – Przypomnę ci, za co mnie tak lubiłeś. 

Arin stracił resztki cierpliwości. Odtrącił jego rękę. 

– Nie ma już w tobie nic z tego, co lubiłem – odrzekł chłodno. 
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– Ach, wciąż chowasz urazę! – Julius zaśmiał się głośno. – Widzisz, mój drogi, 

to mój dawny kochanek – wyjaśnił swemu klientowi, który zamiast odejść, wciąż stał 

obok. Przyglądał się Arinowi, tak jak i Arin przyglądał się jemu. – Ukochany, rzekłbym 

nawet, choć muszę przyznać, iż śmieszą mnie podobne sentymenty. Szalał za mną, tak 

bardzo, że trudno byłoby ci w to uwierzyć. Powiedział nawet, że wyszedłby za mnie, 

gdyby to było możliwe… Spójrz, jak bardzo zmienia się ten świat, teraz naprawdę 

mógłby. Sęk w tym, że wtedy był synem lorda, a teraz… Teraz jest nikim – podsumował 

wyniośle Julius, patrząc Arinowi prosto w oczy. 

– Są różne rodzaje nicości – odrzekł Arin. – Ja preferuję mój ponad twoim. 

– Och, proszę, wciąż zadzierasz nosa. To nie przystoi synowi zdrajcy. 

– Zejdziesz mi z drogi? – mruknął Arin. 

– Jeśli poprosisz – odparł Julius z bezczelnym uśmiechem. 

– Sądzisz, że twoi klienci będą cię bardziej lubili, gdy stracisz niektóre zęby? 

Julius spojrzał na niego z niedowierzaniem, po czym zaśmiał się głośno. 

– To ma być groźba, Arin? W życiu nie podniosłeś na nikogo ręki. Brak ci 

stanowczości. Nie potrafiłeś nawet wziąć mnie, jak należy, ja musiałem to robić, a chyba 

już wiesz, że nie to lubię najbardziej. 

– Zmieniłem się, jak sam zauważyłeś. Nie każ mi udowadniać, że nie chodzi 

tylko o wygląd. 

Julius się zawahał. 

– Mów dalej takie rzeczy, a skończysz w miejskim lochu – zagroził, ale odszedł 

na bok. – Choć może by ci się tam podobało. 

Arin nie kwapił się z odpowiedzią i ruszył dalej. Parę minut później, gdy skręcił 

w kolejną uliczkę, kątem oka dostrzegł coś znajomego. Obejrzał się, by dostrzec tego 

mężczyznę, który słuchał jego rozmowy z Juliusem. Nie poświęcił mu uwagi, sądząc, 

że to zbieg okoliczności, ale gdy minął kwadrans, a mężczyzna wciąż kręcił się w 

pobliżu, Arin zrobił się podejrzliwy. Albo ten jegomość zmierzał akurat w tym samym 

kierunku, co on, a to zdawało się mało prawdopodobne, albo bezczelnie go śledził. 

Specjalnie skręcił w ślepą uliczkę, by upewnić się w swej teorii, i jak na 

zawołanie, chwilę później, znalazł się w niej i on. 

– Czego ode mnie chcesz? – zapytał wprost Arin. 
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– Słucham? – Jegomość udał zdziwienie. 

– Idziesz za mną. Nawet nie udawaj, że jest inaczej. 

– Byłem aż tak mało subtelny? – rzucił mężczyzna, po czym zachichotał. – 

Przepraszam. Nie mam złych zamiarów, po prostu mnie zaciekawiłeś. 

– Tak bardzo, by dowiedzieć się dokąd zmierzam? Czy gdzie mieszkam? – Arin 

skrzyżował ręce na wysokości klatki piersiowej, wpatrując się w rozmówcę z 

wyczekiwaniem. 

– A co w tym złego? 

– Czego chcesz? Julius cię wysłał? 

Zaraz po zadaniu tego pytania, Arin poważnie się zaniepokoił. Może Julius kazał 

temu mężczyźnie go pobić albo coś gorszego? Szybko przypomniał sobie jednak z kim 

ma do czynienia, i odtrącił tę myśl. 

– Julius? – Tym razem jegomość wydawał się szczerze zaskoczony. – Och, masz 

na myśli mojego dzisiejszego towarzysza – podchwycił po chwili. 

– Nawet nie wiesz, jak ma na imię mężczyzna, którego uważasz za wartego twych 

odkładanych przez wiele miesięcy pieniędzy? – zadrwił Arin. 

– To było kłamstwo. 

– Nie jedyne. 

Mężczyzna parsknął cicho. Sprawiał wrażenie nieco skrępowanego, być może 

spodziewając się, że Arin zareaguje na jego wyznanie nieco inaczej. 

– Skąd ta wrogość? – rzekł zaraz. – Sądzisz, że przychodzę w związku z nim? 

Nic z tych rzeczy. Swoją drogą, tak żebyśmy mieli jasność, nie podobało mi się to, jak 

się do ciebie zwracał. 

– Nie zauważyłem, żebyś stanął w mojej obronie – odparł szorstko Arin. 

– Wychodzę z założenia, że prawdziwi mężczyźni są w stanie obronić się sami. 

– Skoro więc się do nich nie zaliczam, po cóż ze mną rozmawiasz? Bo 

oczywistym jest, że „prawdziwy mężczyzna”, to coś, czego desperacko ci potrzeba – 

dokończył kąśliwie. 

Jego rozmówca uniósł brew, po czym zachichotał. 

– Widzę, że dobrze się rozumiemy, jednak źle odebrałeś moje słowa. Sądzę, że 

nieźle sobie z nim poradziłeś. 
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– Nie jestem zainteresowany – oznajmił dobitnie Arin. 

– Kiedy ja niczego ci nie proponowałem – odparł mężczyzna, unosząc dłonie w 

obronnym geście. 

– Ale zaproponujesz. Spodobałem ci się i uznałeś, że będziesz w stanie zastąpić 

swoją dotychczasową rozrywkę, płacąc mniej albo jeszcze lepiej, nie płacąc wcale. Nie 

jestem zainteresowany – powtórzył stanowczo. 

– Seksem za pieniądze, czy seksem w ogóle? – zapytał wprost mężczyzna. 

– Seksem z tobą. 

– Och, to bardzo konkretne. – Jegomość zaśmiał się, nie sprawiając wrażenia 

urażonego. – Z jakiego powodu? Aż tak ci podpadłem, sypiając z twoim dawnym 

kochankiem? Czyżbyś wciąż żywił do niego uczucia? 

– Tylko te najgorsze. 

– Miłość i nienawiść dzieli cienka granica. 

– … twierdzą kretyni – dopowiedział chłodno Arin. 

Jego rozmówca zaśmiał się głośno. 

– Auć. Masz charakterek. 

Arin sapnął niecierpliwie. 

– Zapytam jeszcze raz, i oczekuję konkretnej odpowiedzi. Czego chcesz? 

– Poznać cię. 

– Tym również nie jestem zainteresowany. 

– Nie musisz, w tym przypadku zainteresowanie może być jednostronne. 

Arin przewrócił oczami, po czym wyminął mężczyznę i ruszył dalej. Ten prędko 

go dogonił. 

– Jeśli masz aż tak wielką ochotę, że chodzisz za przypadkowymi ludźmi, czemu 

nie wrócisz do burdelu i nie wykupisz sobie jeszcze jednej godziny? – syknął z irytacją 

Arin. 

– Nie mogę. Wydałem całe swoje oszczędności, nie słyszałeś? 

– Bzdura. 

– Słucham? 

Arin zatrzymał się tak gwałtownie, że mężczyzna na niego wpadł. Odsunął się, 

by przywrócić dystans, po czym patrząc jegomościowi w oczy, powiedział: 
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– Nie jesteś biedny. – Jego rozmówca pobladł. – Nawet nie wiesz, co oznacza 

bieda. 

– Skąd ten wniosek? 

– Nie cuchniesz. 

Mężczyzna zmarszczył brwi, po czym parsknął cicho. 

– I tyle? Umyłem się. Jestem na tyle kulturalny, by uczynić to przed wizytą u 

kurtyzany. 

– „Kurtyzany”? – podchwycił Arin, uśmiechając się kwaśno. – Żaden biedak nie 

używa tego określenia. Tutaj mówi się „dziwka”, a i to dość subtelne słowo. 

– Miałem dobrze wychowanych rodziców. 

– I niby gdzie się umyłeś, co? W rzece? W wodzie ze studni? Ani jedna, ani 

druga, nie pachnie w ten sposób. Czuję woń perfum. I kadzidła. 

– Nasiąknąłem zapachami przybytku rozkoszy. 

– Bzdura – mruknął chłodno Arin. – A twoje ubrania? Może są podarte i 

zabrudzone, ale widać, że ktoś zrobił to celowo, i to ktoś, kto nie bardzo zna się na 

rzeczy – stwierdził, a jegomość obejrzał się z zawstydzeniem. – Ubrania biedaków są 

znoszone, a te wyglądają, jakbyś dopiero co je na siebie założył. Wtedy zaś nie byłyby 

tak zniszczone, bowiem biedni ludzie dbają o to, co posiadają. – Nie były to jedyne 

wskazówki. Zauważył też inne detale, takie, o których nie wspomniałby na głos. Cera 

mężczyzny była zbyt nieskazitelna, jak na kogoś, kto mieszkał pośród biedoty. Był zbyt 

schludny, zbyt biały, zbyt dokładnie ogolony. Chodził wyprostowany, z nonszalancją, 

jaka nie pasowała do nisko urodzonych. – Nie jesteś ubogi – podsumował dobitnie. – 

Jesteś jakimś lordem, który szuka rozrywki, i igra sobie z ludźmi. Julius jest na tyle 

głupi, by w to uwierzyć. Ja nie jestem. 

– Nie – przyznał mężczyzna, patrząc na niego z uznaniem. – Ty jesteś mądry. To 

mi imponuje. 

– Za to ty nie imponujesz mnie. Odczep się. 

Arin skręcił w pobliską ulicę. W całym tym zamieszaniu, oglądając się przez 

ramię na podążającego za nim mężczyznę, nie zauważył nadjeżdżającej karocy. Dopiero 

gdy dobiegło go donośne przekleństwo woźnicy i przeraźliwe rżenie koni, zorientował 

się, że stanął na drodze pojazdu. Nie wiedział, czy szok pozwoliłby mu zareagować na 
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czas i, na szczęście, nie musiał się o tym przekonywać, bo ktoś chwycił go za ramię i 

dosłownie w ostatniej chwili, odciągnął. 

Karoca zatrzymała się gwałtownie. Ze środka wypadł jakiś wąsaty jegomość. 

– Co ty wyrabiasz?! – wrzasnął w stronę Arina, po czym zajrzał do karocy. – Mój 

panie?! Mój panie, czy wszystko w porządku? 

Arin czuł dezorientację. Dłoń, która trzymała jego ramię, znalazła się teraz na 

jego nadgarstku. Ktoś pociągnął go za sobą, a Arin odruchowo podążył za nim. Dopiero 

po chwili zorientował się, że tym kimś jest jego dotychczasowy, natrętny rozmówca. 

– Co ty wyprawiasz? – mruknął, starając się wyrwać, ale ten trzymał go mocno. 

– Chodźmy – rzucił jedynie. 

– Co? Dokąd? 

Mężczyzna wprowadził go w największy tłum. Minęło dobre parę minut, nim 

udało im się przedostać w mniej zatłoczone miejsce i dopiero wtedy go puścił. Arin 

spojrzał na niego bez zrozumienia. 

– Po co mnie tu przyprowadziłeś? 

– Zabrałem cię stamtąd – wyjaśnił jegomość, rozglądając się nerwowo. – Nie 

chciałem, żebyś miał problemy. 

– Nie potrzebowałem pomocy – ofuknął go Arin, choć tak naprawdę był 

wdzięczny. Ostatnie, czego potrzebował, to kłopoty z lordami. 

– Tkwiłeś tam, nieruchomy jak pień. 

– Nie twoja sprawa. 

Ruszył dalej, a mężczyzna, niczym cień, podążył za nim. 

– Naprawdę zamierzasz się za mną włóczyć?! – wykrzyknął z frustracją Arin. 

– Nie – odrzekł mężczyzna. – Po prostu bardzo chciałbym cię ponownie 

zobaczyć, a wiem, że będę to w stanie uczynić tylko wiedząc, gdzie cię znaleźć. 

– Nie chcę, żebyś mnie znajdował – syknął Arin. 

– Naprawdę mnie ranisz, Arin. Tak właśnie cię nazwał, prawda? 

– Nie twoja sprawa – wycedził przez zęby, choć świadomość, że niepokorny lord 

zapamiętał jego imię, za to nie potrafił skojarzyć Juliusa, z niewiadomego powodu mile 

go połechtała. 
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– Rozumiem – odrzekł ostrożnie mężczyzna. – W takim razie, umówmy się tak, 

Arin. Chciałbym się z tobą jutro zobaczyć. Powiedzmy, że w południe, to wygodna pora. 

W gospodzie Melchiora. To w zachodniej części miasta. Albo przed gospodą – poprawił 

się, widząc oskarżycielskie spojrzenie mężczyzny. – Pójdziemy gdziekolwiek zechcesz. 

– Dlaczego miałbym się z tobą spotykać? 

– Bo jestem przystojny, czarujący, i jak sam wywnioskowałeś, nie narzekam na 

brak złota. 

– A na brak klasy? – mruknął z politowaniem Arin. 

– Och, proszę – żachnął się jego rozmówca. – Nie zapraszam cię do łóżka. To 

znaczy, nie zrozum mnie źle, nie odmówiłbym, gdybyś zechciał, ale interesujesz mnie 

też z innych powodów. Chciałbym cię lepiej poznać. Dlatego będę tam, gdzie 

powiedziałem, jutro, w południe. Jeśli nie przyjdziesz, zrozumiem, ale daj mi szansę. 

Na pewno tego nie pożałujesz. 

Arin nie chciał się do tego przyznać, ale już wiedział, że ta propozycja będzie mu 

dzisiaj chodziła po głowie. 

 

– Synu! 

Arin westchnął cicho, kończąc się ubierać. Nie był to pierwszy poranek, który 

zaczynał się dla niego od pełnych irytacji wrzasków. Wziął głęboki oddech, by zebrać 

w sobie resztki cierpliwości, po czym opuścił sypialnię i przeszedł do jadalni. 

– Tak? – zapytał, widząc siedzącego przy stole ojca. 

Lord Edard, choć wkrótce miał obchodzić czterdzieste siódme urodziny, wciąż 

mógł zostać uznany za przystojnego mężczyznę. Arin wiele po nim odziedziczył – te 

same, kręcone włosy, te same oczy, ta sama twarz. Wyobrażał sobie, że jego ojciec, w 

młodości, wzbudzał pośród panien podobne reakcje do niego, aż wreszcie pewna 

nieszczęśniczka dała się na to nabrać. Wizualnie byli więc do siebie podobni, ale pod 

względem charakteru, nic ich nie łączyło. Lord Edard był typem człowieka, który 

zatruwał atmosferę jednym wypowiedzianym słowem. 

– Dlaczego śniadanie nie jest jeszcze gotowe? – skarcił Arina ojciec. – Na co 

czekasz? 

– Dopiero co wstałem, ojcze – zauważył ze znużeniem Arin. 
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– Trzeba było wstać wcześniej, o świcie. Tak wstają biedacy, a teraz się do nich 

zaliczamy. No dalej! Zajmij się śniadaniem! 

– Mogłeś przygotować je sam – mruknął z nutą rozdrażnienia Arin. Ojciec nie 

pracował. Pewnie nie robiłby tego tak, czy inaczej, uważał to wszak za „niegodne 

lorda”, ale miał idealną wymówkę w postaci swojej nogi. Kontuzja, której doznał za 

młodu na polowaniu, odnowiła się parę lat temu, i teraz kulał oraz zmagał się z bólem. 

Nie był w stanie długo chodzić. 

– Nie dyskutuj ze mną, i po prostu to zrób – ofuknął go ojciec. – Jesteś moim 

synem. Masz się mną zajmować. 

– Kulejesz. To nie czyni cię zupełnie niedołężnym. 

Ojciec posłał mu surowe spojrzenie, co sprawiło, że Arin skapitulował i zajął się 

podawaniem do stołu. Oto kolejny „urok” bycia lordem – gdyby nie miał tego statusu, 

dawno już opuściłby ojca. Odczuwał względem niego pewien sentyment, owszem. 

Troszczył się, choć być może nie powinien, ale był pewien, że po którejś z ich 

rozlicznych awantur, nie wytrzymałby i odszedł, gdyby nie to, że był lordem, tak jak i 

ojciec. I póki ojciec żył, a Arin nie założył rodziny, ten mógł z łatwością go 

wydziedziczyć – pozbawić nie tylko majątku, którego i tak nie mieli, ale i tytułu. Ten 

zaś, choć pozornie niewiele wart, dawał nadzieję na lepszą przyszłość. Ponieważ możni 

rzadko mieszali się z pospólstwem, szlachecki tytuł niełatwo było zdobyć, zatem w 

praktyce sprowadzało się to do bardzo dobrych relacji z królem. Jednak nabyty w ten 

sposób status społeczny i tak przez większość możnych uznawany był za niepełny i 

mało wartościowy 

– Woda. Czerstwy chleb – mówił ojciec, obserwując, co Arin przynosił na stół. 

– Tak teraz żyjemy – dodał, krzywiąc się z pogardą. – A na domiar złego, mój syn jest 

taki nieznośny. Gdyby twoje skłonności nie wyszły na jaw, już byłbyś mężem bratanicy 

barona Daremura. Masz pojęcie, jak wtedy wyglądałoby nasze życie? 

– Nosiłaby moje nazwisko, więc pewnie dokładnie tak samo – odrzekł sucho 

Arin, choć istniało prawdopodobieństwo, że wówczas tylko ojciec poniósłby 

konsekwencje swej zdrady. – Być może ona także utraciłaby majątek. Podobnie, jak 

nasze dzieci. 
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– Dzieci? – Ojciec spojrzał na niego z politowaniem, po czym zaśmiał się w głos. 

– Jakie znów dzieci? – zadrwił. – Nie tknąłbyś dziewki pod groźbą śmierci, a nawet 

gdyby, nie wiedziałbyś, co robić. Że też niebiosa pokarały mnie takim synem! Twoja 

matka dobrze wiedziała, co robi, szybko zabierając się z tego świata. To mnie pozostała 

hańba wychowywania ciebie. 

Był czas, kiedy podobne słowa sprawiały Arinowi przykrość. Teraz zwyczajnie 

go drażniły. 

– Hańba? – powtórzył, uśmiechając się kpiąco. – Hańba, o której mówią, 

wspominając twoje imię, to popieranie zdrajcy. 

– Niewdzięczny bachor! – wykrzyknął ojciec, patrząc na niego z wściekłością. – 

Wszystko, co czyniłem, czyniłem przede wszystkim dla ciebie, abyś miał szansę na 

lepszą przyszłość! Wynocha! Nie chcę cię oglądać! 

Arin bez chwili wahania, wstał od stołu i opuścił domostwo, choć oznaczało to, 

iż nie zdążył zjeść śniadania. Nie był to pierwszy raz. 

Idąc do miasta, zastanawiał się nad złożoną mu wczoraj propozycją. Może coś 

naprawdę mogło z tego wyniknąć? Miał wszak do czynienia z lordem, i sam nim był, 

więc gdyby ten zainteresował się nim na poważnie… Bogowie, ledwie znał tego 

mężczyznę, a już rozważał ślub. Naprawdę chciał uciec od ojca, skoro myślał w takich 

kategoriach. Jego rozważania i tak nie miały sensu. Możni zawierali małżeństwa, by 

umacniać sojusze i zwiększać swój majątek, zaś on, mimo tytułu, nie miał ani pieniędzy, 

ani wpływów, a jakby tego było mało, pewnie żaden lord nie chciałby się zadawać ze 

„zdrajcą”. Nie mogło z tego wyniknąć nic dobrego. 

Mimo tej refleksji, ciekawość Arina nie zgasła, i choć starał się od tego odwieść, 

udał się bezpośrednio pod gospodę Melchiora. Dotarł na miejsce. Najpierw wszedł do 

środka, ale gdy nie zastał tam mężczyzny z wczoraj, zdecydował się czekać na zewnątrz. 

I czekał. Czekał zdecydowanie zbyt długo, by nie skarcić tego jegomościa za brak 

punktualności, gdyby ten zechciał się pojawić. 

Sęk w tym, że musiała minąć co najmniej godzina, a jego wciąż nie było. Arin 

rozglądał się dookoła, odczuwając dyskomfort. Najpierw pomyślał, że może pomylił 

czas lub miejsce, ale szybko zrugał się za naiwność. Czego on oczekiwał, do licha? 
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Wczoraj wpadł lordowi w oko, a dziś lord miał już nową rozrywkę. Nic nowego pod 

słońcem. 

Poirytowany tą sytuacją, udał się do winiarni, w której niedawno znalazł 

zatrudnienie. Praca z pustym żołądkiem i zajętym gniewnymi myślami umysłem, nie 

wychodziła mu najlepiej. Gdy parę godzin później, wracał do domu, zdecydował się 

pójść dłuższą drogą, ale minąć tę nieszczęsną gospodę – nie miał pojęcia czemu. Może 

ta naiwność wcale go nie opuściła, i wciąż na coś liczył? Może chciał się jedynie 

upewnić, że to nie była pomyłka? 

Jakie było jego zdziwienie, gdy zbliżając się do budynku, dostrzegł stojącego 

przed nim lorda – ten, tak jak wczoraj, próbował upodobnić się do miejskiej biedoty. 

Wpierw Arina ogarnęło zdziwienie. Zaraz po nim, nadeszła wściekłość. Z nim umówił 

się na popołudnie, a z innym mężczyzną na wieczór. Jak uroczo. 

Przyspieszył kroku. 

– Arin! 

Mężczyzna musiał go zauważyć. Arin przewrócił oczami i przystanął, 

pozwalając, by ten go dogonił. 

– Zapamiętałeś moje imię – rzekł chłodno. – Jestem pod wrażeniem. Nie 

zapamiętałeś jednak, że się ze mną umówiłeś. 

– Przyszedłeś? – zapytał jegomość. 

– To już nie ma znaczenia, prawda? 

– Ależ ma, jak najbardziej! – zapewnił gorliwie lord. – Przepraszam. Wybacz mi, 

proszę, zatrzymały mnie inne zobowiązania. 

– Jakie „inne zobowiązania” mógłby mieć ktoś taki, jak ty? – rzucił szorstko Arin. 

– Wyglądasz na kogoś, kto spełnia każdą swoją zachciankę. 

– Źle mnie oceniasz. 

– Jak powiedziałem, to już bez znaczenia. 

Chciał odejść, ale mężczyzna chwycił go za ramię. 

– Przepraszam, że cię nie uprzedziłem, nie miałem jak – oznajmił ze skruchą. – 

Nie wiem przecież, gdzie mieszkasz. Cały dzień kręciłem się tutaj, w nadziei, że może 

cię gdzieś zobaczę. Wynagrodzę ci twoje oczekiwanie, przysięgam. 
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– Jak? – mruknął pokpiwająco Arin. – Kolejnym spotkaniem, na które nie 

przyjdziesz, gdy tylko na horyzoncie pojawi się coś bardziej interesującego, czy 

podarkiem, jaki wręczasz każdemu mężczyźnie, ilekroć chcesz zrobić na nim wrażenie? 

Lord zaniemówił na krótką chwilę. 

– Trafiłeś z jednym – przyznał w końcu, zmieszany. – Prawie. Myślałem o 

podarku, i fakt, jest to coś, co zwykle podoba się mężczyznom. Nie chciałem ci go dać 

po to, by zrobić na tobie wrażenie, tym zajmę się osobiście, tylko by przeprosić i sprawić 

ci przyjemność, ale już widzę, że podobne gesty działają na ciebie odwrotnie. I tak, chcę 

się z tobą spotkać. Tym razem przyjdę. 

– Cóż. – Arin uśmiechnął się kwaśno. – W takim razie, znowu pojawi się tylko 

jeden z nas. 

– Arin… 

Arin wyszarpnął się z uścisku mężczyzny, co zdało się na marne, bo w ułamku 

sekundy, dłoń lorda znowu znalazła się na jego ramieniu. 

– Co ty wyprawiasz? – ofuknął go Arin. 

– Daj mi godzinę. 

– Na co? 

– Na spacer – zaproponował lord. – Porozmawiamy i przekonasz się, że warto 

mnie znać. 

Arin prychnął cicho. 

– Nie wątpię, wasza lordowska mość, zapewne masz wiele wpływów, a jeszcze 

więcej złota. Niestety, jako byłą lordowską mość, nieszczególnie mnie to interesuje. 

– Widzę. I cieszy mnie to. Ludzie, którzy uginają się, gdy mają do czynienia z 

kimś ważnym, budzą we mnie pogardę. Dlatego tak się ubieram, między innymi. Chcę 

się poczuć… normalnie. Chcę by mieszczanie traktowali mnie tak, jakbym był jednym 

z nich. 

– Tęsknisz za pospolitym życiem? – zakpił Arin. – Nie ma za czym. 

– Wiem, kim jesteś. Twój ojciec poparł bunt baronów przeciwko Valadrinowi, 

prawda? – Arin poruszył się niespokojnie. Nie był pewien, czy cieszyć się z faktu, iż 

jego tożsamość została odkryta. – Popytałem trochę o ciebie, twoja rozmowa z tamtą 
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kurtyzaną wydała mi się interesująca. Jeśli jednak to prawda, nie jesteś „byłą lordowską 

mością”, tylko obecną. 

– Tym właśnie zajmowałeś się w południe? – Arin uniósł brew. – Pytaniem o 

mnie? 

Lord jęknął cicho. 

– Nie, przysięgam. Miałem trochę czasu wczoraj, więc udało mi się zorientować 

w twojej sytuacji. Może mógłbym jakoś pomóc. 

– W zamian za…? – rzucił podejrzliwie Arin. 

– Przyjaźń? 

– To bardzo eufemistyczne określenie seksu. 

– Gdybym chciał seksu, to bym go sobie kupił. 

– Nie u mnie – podkreślił chłodno Arin. 

Lord przechylił lekko głowę. 

– Z tobą byłby lepszy? – zapytał zadziornie. 

Arin nie ulegał takim prowokacjom. Nie w obecności ludzi, którym nie ufał. 

– Ze mną masz wyzwanie i to ci się podoba – odrzekł sucho. – Wiem, jak to jest. 

Jeśli ktoś może mieć wszystko na skinienie palca, ciężko mu zaimponować uległością. 

– Wydaje ci się, że dobrze mnie znasz. Może rzeczywiście tak jest – przyznał 

mężczyzna, wzruszając ramionami. – Na pewno nie wolisz się jednak przekonać, 

zamiast oceniać mnie z góry? 

– Nie zrobiłeś dotąd nic, co kazałoby mi przypuszczać, iż nie mam racji. 

– Nie miałem okazji, prawda? 

Oczywiście, że miał – w południe. Arin powstrzymał się jednak przed tą uwagą. 

Jeszcze chwila, a lord pomyśli sobie, że naprawdę zależało mu na tym spotkaniu. 

– Masz czas do zmierzchu – oznajmił lakonicznie. 

Lord spojrzał na niego ze zdziwieniem, po czym uśmiechnął się szeroko. 

– Oczywiście. 

Ruszyli ramię w ramię. Początkowo milczeli. Lord wciąż zdawał się być 

zaskoczony zgodą Arina, zaś Arin zastanawiał się, czy aby na pewno podjął dobrą 

decyzję. Dopiero, gdy wyszli poza miasto, jego towarzysz się odezwał: 

– Nikias. 
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– Hm? 

– Mam na imię Nikias – przedstawił się mężczyzna. 

Arin zadumał się przez moment. Lord Nikias… Nie, to z niczym mu się nie 

kojarzyło. Nie znał jednak dobrze okolicznych lordów. Co najwyżej, mógł coś 

zapamiętać z rozlicznych listów ojca, ale było ich tak wiele, że w głowie utkwiło mu 

zaledwie parę imion, i to tylko tych najbardziej znanych w okolicy. 

– Mogę zapytać o coś, co nieco przekracza granicę przyjaźni? 

Arin łypnął na Nikiasa podejrzliwie. 

– Zapytać możesz, co nie znaczy, że odpowiem. 

– Oczywiście. Jak to się stało, że ta kurtyzana była twoim kochankiem? Nie 

wydajecie się zbytnio do siebie pasować. 

– I nie pasowaliśmy, od samego początku – potwierdził cicho Arin. – Kiedyś 

jednak sądziłem, iż te różnice nas spajają. Byłem naiwny. Młody. On był moim 

służącym. Podkochiwałem się w nim długo, a później okazało się, że odwzajemnia to 

uczucie. Podobno. Teraz nie wiem, czy było w tym choć trochę prawdy. 

– Był twoim pierwszym? 

– Jedynym. 

Nikias spojrzał na niego z zaszokowaniem. 

– Jedynym?! – wykrzyknął. 

Arin unikał jego spojrzenia. Nie pamiętał, by kiedykolwiek rozmawiał z kimś o 

takich sprawach otwarcie. 

– Chcesz powiedzieć, że tak przystojny mężczyzna, jak ty, nie mógł zdobyć 

niczyich względów? – zapytał Nikias. 

– Nie zabiegałem o nie. 

– Ale inni na pewno zabiegali o twoje. 

– Inni? – parsknął Arin. – Inni najpierw wykpiwali mnie przez moje preferencje, 

a później przez decyzję ojca. 

Nikias pokiwał głową. 

– Rozumiem – odrzekł ponuro. 

Przez chwilę szli w ciszy. 
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– Życie na dworze nie jest łatwe – stwierdził w końcu Nikias. – Czasami… 

Często musimy robić rzeczy, których wcale nie pragniemy. Pewnie ci, którzy z ciebie 

kpili, w duchu obawiali się, że któregoś dnia, to ich sekrety wyjdą na jaw. To smutne, 

ale właśnie dlatego fascynuje mnie życie mieszczan. Jest inne. Pełne wolności. 

– Wolności? – powtórzył pobłażliwie Arin. – Nie wiesz o czym mówisz. 

Mieszczanie są kontrolowani tymi samym normami, co możni. Cóż, może nie dokładnie 

tymi samymi, ale prawie. Różni się ich motywacja. Możni udają i przybierają maski, by 

grać w polityczne gry, zdobywać sojusze i rosnąć w siłę. Zwykli ludzie czynią rzeczy, 

których nie chcą czynić, aby zarobić, poprawić swój byt, a czasem nawet zadecydować 

o przetrwaniu, nie tylko swoim, ale i całej rodziny. Może nie krępują ich dworskie 

obyczaje, ale wcale nie są bardziej wolni od ciebie. 

– Nigdy nie myślałem o tym w taki sposób – przyznał w zadumie Nikias. – Widać 

moje zdanie na temat mieszczaństwa jest wyidealizowane. 

– Zawsze możesz to sprawdzić. Zamień się z mieszczaninem na tydzień, czy dwa, 

i sprawdź, jak naprawdę wygląda jego życie. Przebieranki to farsa. 

– Moja fascynacja nie sięga aż tak daleko – zapewnił Nikias, zaśmiawszy się 

cicho. – Jestem świadom tego, iż urodziłem się szczęściarzem. Nie oddałbym tego za 

nic. 

– Nawet za wolność? 

– Nawet. 

– Zatem nie jest aż tak cenna – skwitował Arin. 

Nikias nie skomentował tego w żaden sposób. 

– Robi się późno – rzekł Arin. – Powinienem wracać. 

– Odprowadzę cię do domu – zaoferował się Nikias. 

– To nie jest dobry pomysł. Nie chcę, by ojciec cię zobaczył. 

– Nie pozwala ci się spotykać z mężczyznami? 

Arin parsknął cicho. 

– Dawno już pojął, iż nie ma na to żadnego wpływu – odrzekł, zgodnie z prawdą. 

– Boję się jednak, że tak jak ja, mógłby rozpoznać twój status, a wówczas wyobrażałby 

sobie nie wiadomo co, podczas gdy ty na pewno nie masz wobec mnie poważnych 

zamiarów. 
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– Nie mów tak – zaoponował Nikias. 

– Wiem, że to prawda – odpowiedział ze spokojem Arin. – Nie przyjąłbyś mnie 

pod swój dach i nie wziął za męża, prawda? 

Nikias odchrząknął cicho, sprawiając wrażenie zmieszanego. 

– Pójdę już – rzucił Arin. 

– Spotkaj się ze mną jutro – poprosił Nikias. – W południe, pod gospodą. 

Przysięgam, że tym razem przyjdę. 

Arin zawahał się przez moment, po czym zaczął: 

– Nie wiem, czy dobrze mnie zrozumiałeś. Polubiłem cię – przyznał. – Jesteś 

bardzo sympatyczny, i przyznaję, że może źle cię oceniłem, jednak nie zamierzam się 

wikłać w coś, co nie ma szans na przetrwanie. Gdybyś był zwykłym mieszczaninem, 

nie musiałbym się o to obawiać, ale tacy ludzie, jak ja, nie mają przyszłości z 

prawdziwymi lordami. 

– Na litość bogów. – Nikias zaśmiał się cicho, a Arin spojrzał na niego ze 

zdziwieniem. – Jesteś pierwszym mężczyzną, z którym rozmawiam o ślubie podczas 

drugiego spotkania! – Arin odkaszlnął, czując, jak na jego lica wpełza rumieniec. Nie 

chciał, by to tak wyglądało. – Nie zamierzam składać żadnych deklaracji, bo to bez 

sensu. Jesteśmy młodzi i ledwie się znamy. Kto wie, co z tego wyniknie. Może 

będziemy przyjaciółmi. Może czymś więcej. Może spotkamy się parokrotnie i o sobie 

zapomnimy. Żaden z nas jeszcze tego nie wie. Jakby nie było, mogę obiecać ci jedno. 

Nawet jeśli nic z tego nie wyjdzie, pozostawię po sobie tylko dobre wspomnienia. Nie 

jestem taki, jak on. 

Arin poruszył się niespokojnie. 

– Nie interesują mnie dobre wspomnienia, tylko dobra przyszłość – powiedział 

wprost. 

– Może to właśnie nas czeka. 

– Jednak… 

Arin zamarł, gdy mężczyzna nachylił się nad nim i pocałował go w policzek. 

– Nie wiem, czego uczył cię twój ojciec, ale mój zawsze powtarzał, by nie 

rezygnować z nadarzającej się okazji – szepnął Nikias, patrząc mu w oczy. Arin czuł, 
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że jego serce bije jak oszalałe. – Ja zaś nigdy dotąd nie spotkałem kogoś, kto rozbudziłby 

moją ciekawość tak mocno, jak ty. Chcę sprawdzić, do czego nas ona doprowadzi. 

– Cóż… 

Arin odkaszlnął, bo jego głos brzmiał dziwnie słabo. 

– Jutro, zaprowadzi nas pod gospodę – oznajmił w końcu, starając się odzyskać 

opanowanie. Nikias uśmiechnął się promiennie. – Dokładnie w południe – podkreślił 

szorstko. – Jeśli jednak nie pojawisz się na czas, żadne pokłady „ciekawości”, nie 

skłonią mnie, żeby zobaczyć się z tobą ponownie. 

– Nie martw się. Na pewno przyjdę. Do jutra. 

– Do jutra. 

Rozdzielili się i każdy poszedł w swoją stronę. 

Serce Arina za nic nie chciało się uspokoić. 

 

Nazajutrz spotkał się z Nikiasem pod gospodą, i spotkanie to wyznaczyło nie 

koniec, lecz początek ich intensywnej znajomości. Arin musiał przyznać, że faktycznie 

pomylił się w ocenie mężczyzny, i nie dotyczyło to tylko jego charakteru oraz podejścia 

do świata. Nikias nie był lordem. Cóż, biorąc pod uwagę standardy Deoren, mógł za 

lorda uchodzić, jednak pochodził z królestwa Raelit, gdzie mimo młodego wieku (był 

rówieśnikiem Arina), służył na dworze króla, jako jeden z licznych doradców. Jego 

obecność w Natrze związana była z jakąś dyplomatyczną wizytą – taką, która 

przeciągała się już ponad dwa miesiące, i to tylko jeśli założyć, że rozpoczęła się tuż 

przed ich poznaniem, ale że Nikias nie chciał nad tym zbytnio rozprawiać, Arin nie 

pytał. Pochłaniały go zresztą kwestie innej natury. 

Ciało Arina wciąż drżało po niedawno przebytym spełnieniu. Jedynym 

dźwiękiem, jaki rozbrzmiewał w oświetlonym świecami pokoju, były dwa oddechy – 

jeden należący do niego, a drugi, jeszcze szybszy, do Nikiasa. Arin objął kochanka 

ramionami, z cichym pomrukiem przyjmując jego pocałunek. Pomieszczenie wypełniał 

zapach potu, intymności i perfum Nikiasa. 

Gospoda Melchiora, bo tu właśnie się znajdowali, skryci w ostatnim pokoju na 

piętrze, stała się miejscem ich schadzek oraz sposobem na przekazywanie sobie 
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wiadomości – pozostawiali je w rękach zaufanego gospodarza, i w ten sposób umawiali 

się na kolejne spotkania albo raczyli figlarnymi wierszami i wyznaniami.  

– Mam nadzieję, że dziś nigdzie się nie spieszysz – rzekł Nikias, ledwie oderwał 

swe usta od Arina. 

– A co? – Arin uśmiechnął się zaczepnie, odgarniając z czoła kochanka zbłąkane 

pasma włosów. – Jeszcze nie skończyłeś? 

– Och, skończę jeszcze wiele razy. 

Śmiech Arina utonął w kolejnym pocałunku, bardziej namiętnym od 

poprzedniego. 

– Widzisz? – zapytał Nikias, musnąwszy prowokacyjnie jego wargi. – Mówiłem 

ci, że warto będzie spróbować. 

Arin parsknął cicho. 

– Porozmawiamy o tej kwestii po tym „kilkukrotnym kończeniu”. Wtedy pewnie 

się z tobą zgodzę. 

Nikias zachichotał, a następnie rozłożył uda kochanka, po czym wsunął się w 

niego. Ciało Arina się napięło. Jęknął, przymykając powieki i zacisnął mocno palce na 

ramionach mężczyzny. 

– Za szybko? – zmartwił się Nikias. 

– N–Nie – zaprzeczył Arin, biorąc głęboki oddech. Wciąż był niezwykle 

wrażliwy na bodźce. 

– Powiem ci coś, dobrze? – szepnął Nikias, zaczynając się w nim poruszać. 

Arin z trudem zmusił się, by uchylić powieki i spojrzeć kochankowi w oczy. 

– M… Mhm. 

– Sądzę, że się w tobie zakochałem. 

To wyznanie wstrząsnęło Arinem niemniej, niż minione spełnienie. Dosłownie 

przeszedł go dreszcz. Przełknął głośno ślinę. W tych okolicznościach wyjątkowo trudno 

było mu zebrać myśli, a desperacko tego potrzebował. 

– S… Sądzisz? – wydusił z siebie w końcu, by zaraz jęknąć głośno, gdy kochanek 

wszedł w niego do samego końca. 
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– W miłości trzeba być ostrożnym, czyż nie? – rzekł Nikias, nim jego wargi 

skoncentrowały się na szyi Arina, którą to pieściły bezwstydnie, niewątpliwie mając na 

celu pozostawienie po sobie śladów. 

– Wo… Wolę szcze…. szczerość ponad… ostrożnością. – Wypowiedzenie tego 

zdania kosztowało Arina pokłady nadludzkiej energii. 

– Byłem szczery. A ty? 

Arin sapnął z frustracją i przyciągnął mężczyznę do pocałunku. Objął go 

zachłannie ramionami, czując, jak jego ruchy stają się mocniejsze. Dobrzy bogowie, 

zajął się jego ustami, by samemu nie musieć mówić i zastanowić się nad odpowiedzią, 

ale jak niby miał się skupić w takich warunkach? Nikias doprawdy wybrał sobie 

najgorszy moment z możliwych. Albo najlepszy, jeśli chciał obserwować, jak Arin się 

miota. 

– Myślę, że mówisz prawdę – rzekł w końcu Arin, oddychając płytko. – I że 

mógłbym powiedzieć to samo, ale… 

Jego wysiłki zostały przerwane przez impuls rozkoszy, który Arin zadrżał, 

jęknąwszy głośno, i odruchowo ścisnął kochanka udami. 

– Ale? – Ponaglił go Nikias. 

– T–To nie jest dobry moment! – skarcił go Arin. 

Nikias zamarł. 

– Mam przestać? 

– Nie! 

Uśmiechnął się cwanie, wykonując kilka płytkich pchnięć. 

– Powiedz to – poprosił. 

– Co? – szepnął bez zrozumienia Arin. 

– Że mnie kochasz. 

Arin nie chciał tak prędko uciekać się do podobnych deklaracji, ale w gruncie 

rzeczy, to czy wypowiadał je na głos, czy nie, nie miało wielkiego znaczenia. Przepadł 

dawno temu, i dobrze zdawał sobie z tego sprawę, choć ta świadomość była bardziej 

bolesna, niż radosna. Wiedział wszak, że ten związek nie ma przyszłości, że Nikias w 

końcu wyjedzie, ale im bardziej starał się od niego izolować, tym bardziej do niego 
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lgnął. W końcu uznał, że to bez znaczenia. Że postara się cieszyć tym, co miał teraz, a 

nie myśleć o przyszłości. 

– Kocham cię – szepnął więc, opierając się na tym samym założeniu. 

Nikias natychmiast wpił się w jego usta. Ich rozgrzane ciała przylgnęły do siebie, 

łaknąc bliskości. Ruchy Nikiasa stały się szybsze i bardziej chaotyczne, i pośród tego 

chaosu, obaj dotarli na szczyt. Spełnienie przypieczętowali rozedrganym pocałunkiem. 

Uchyliwszy powieki, Nikias spojrzał kochankowi w oczy, po czym uśmiechnął się 

radośnie. Arin nie mógł się powstrzymać przed tym samym. Polizał wargi Nikiasa. 

– Źle mnie oceniłeś, przyznaj – rzucił Nikias. 

Arin zaśmiał się i przewrócił oczami. 

– Dziwisz mi się? Poznałem cię zaraz po tym, jak pieprzyłeś się z moim byłym 

kochankiem. 

– Cóż mogę rzec, był całkiem utalentowany. 

Arin uniósł brew, posyłając mężczyźnie chłodne spojrzenie. 

– Uważaj – mruknął ostrzegawczo. 

– Podobno cenisz szczerość bardziej od ostrożności – odparł złośliwie Nikias. – 

Zresztą, nie masz się co denerwować. Też jesteś w tym świetny. Nic dziwnego, w końcu 

twój nauczyciel należał do wyjątkowo wprawionych… 

– Uważaj – powtórzył ostro Arin, a Nikias zachichotał i ucałował go czule, na 

przeprosiny. 

– Naprawdę się cieszę – dodał zaraz. 

– Hm? 

– Że też to czujesz. 

Arin poczuł, jak ogarnia go smutek. Uśmiechnął się ponuro. 

– To nie ma znaczenia, prawda? – zapytał wprost. 

– Słucham? – zdziwił się Nikias. 

– Jesteś tu tylko z wizytą. Wkrótce wyjedziesz. 

– Nie tak znowu „wkrótce” – zaoponował mężczyzna, sprawiając wrażenie 

zakłopotanego. 

– Tak czy inaczej, ten dzień w końcu nastąpi. Nie zabierzesz mnie ze sobą, 

więc… 
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– Skąd ten pomysł? – wtrącił Nikias. 

– Słucham? 

– Skąd wiesz, że cię ze sobą nie zabiorę? 

Arin odkaszlnął cicho. 

– Nigdy o tym nie wspominałeś, więc… 

– Nie chciałem przesadzić – wyjaśnił pospiesznie Nikias. – Bałem się, że powiem 

to w nieodpowiednim momencie i się spłoszysz. Albo że odmówisz, a to złamałoby mi 

serce. Mówię teraz całkiem poważnie, Arin. Jeśli przyjdzie taki dzień, gdy będę musiał 

wyjechać, zabiorę cię ze sobą. I rozpoczniemy na nowo. 

– Na nowo? – zdumiał się Arin. – Przecież ty już żyłeś w Raelicie. 

– Ale do tej pory doskwierała mi samotność. 

– Ciężko w to uwierzyć. Czyżby brakowało tam burdeli? – zakpił Arin. 

Nikias zachichotał. 

– Auć. Kąśliwy, jak zawsze. 

Zostali ze sobą do późnego popołudnia, po czym się rozeszli. Arin ruszył prosto 

do domu, wiedząc, że dziś już nie zdoła załatwić niczego innego. Opuścił miasto. 

Zmęczony, obolały, ale szczęśliwy, ruszył przez łąkę, mając nadzieję, że wkrótce spotka 

się z Nikiasem ponownie. 

Nagle dobiegł go tętent kopyt. Obejrzał się odruchowo, by dostrzec pędzącego 

parę metrów dalej konia. Dosiadał go jakiś mężczyzna, który wyraźnie starał się 

opanować zwierzę, ale to chyba czegoś się przeraziło, bo za nic nie chciało się 

zatrzymać, a w dodatku usiłowało zrzucić z siebie jeźdźca. Chwilę później dopiął swego 

– nieszczęśnik spadł z konia i uderzył z impetem w ziemię. 

Arin przeraził się i natychmiast podbiegł go mężczyzny. 

– Wszystko w porządku? – zapytał z niepokojem. Nim się przy nim znalazł, ten 

zdążył podnieść się do siadu. To był mężczyzna, na oko trzydziestoletni. Miał 

platynowe, półdługie włosy i szare oczy. Sprawiał wrażenie zdezorientowanego, i Arin 

wcale mu się nie dziwił. – Bogowie, to wyglądało strasznie. 

Minęła długa chwila, ale mężczyzna wciąż się nie odezwał, każąc Arinowi 

przypuszczać, że może doznał jakiegoś poważnego uszczerbku na zdrowiu. Siedział po 

prostu w miejscu i wodził dookoła wzrokiem. W końcu zapytał: 
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– Kim jesteś? 

– Nazywam się Arin. Mieszkam tuż za laskiem. Jeśli potrzebujesz pomocy, panie, 

zaprowadzę cię tam, to niedaleko. 

I znów cisza. 

– Nie jesteś jednym z moich służących. 

To było stwierdzenie, a nie pytanie, ale Arin i tak poczuł potrzebę, by 

odpowiedzieć: 

– Nie, panie, po prostu zauważyłem, co się stało. Wszystko w porządku? – 

dopytał raz jeszcze. 

– Spadłem z konia – odrzekł jegomość, jak gdyby to stanowiło adekwatną 

odpowiedź. 

– No tak – mruknął Arin, odkaszlnąwszy cicho. – Zraniłeś się, lordzie? 

– Lordzie? – powtórzył ze zdziwieniem mężczyzna. – Znasz mnie? 

– Nie, panie – odrzekł szczerze Arin. – Nie znam twojego imienia, ale masz na 

sobie eleganckie odzienie i biżuterię, a jakby tego było mało, zapytałeś, czy jestem 

jednym z twych służących. Mógłbyś być ewentualnie baronem, ale jego kojarzę. Albo 

gościem zza granicy. – Jego myśli natychmiast powędrowały do Nikiasa. – Wtedy 

jednak nie zapuściłbyś się tu sam. 

– Jesteś bystry – ocenił mężczyzna. Mimo pozornego spokoju, widać było, iż ta 

sytuacja nie była dla niego ani trochę komfortowa. Arin szybko uświadomił sobie 

dlaczego. Był z dala od innych ludzi, w towarzystwie człowieka, co do którego intencji 

nie mógł mieć pewności. 

– Dziękuję – odpowiedział Arin, starając się brzmieć łagodnie, by zmniejszyć 

obawy mężczyzny. – Nie chciałem być niegrzeczny, gdy zwracałem się do ciebie na 

początku, panie, po prostu pokierowały mną emocje. 

– W twych słowach nie było nic niegrzecznego, choć brakowało im pokory. 

Arin zamrugał, spłoszony. 

– Ja… 

– Fałszywej pokory – poprawił się cicho lord. – Tak zwykle reagują na mnie 

mieszkańcy. Nie szanują mnie, nie tak naprawdę, jednak gdy stają ze mną twarzą w 
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twarz, kłaniają mi się i udają, że jest inaczej. – Arin spojrzał na niego niepewnie. – Ty 

jej w sobie nie masz. 

– To komplement, lordzie? 

– Stwierdzenie faktu – odrzekł sucho mężczyzna. 

Arin uniósł kącik ust w lekkim uśmiechu. Lord nie sprawiał wrażenia najlepszego 

rozmówcy pod słońcem, ale na szczęście, nie zdawało się mu dolegać nic poważnego. 

– Pozwolisz, że pomogę ci wstać, panie? 

Wyciągnął ku niemu dłoń. Lord zmrużył oczy. Ujął ją, po czym wstał przy 

asyście Arina. 

– Dziękuję. 

– Jeśli tu poczekasz, spróbuję odnaleźć twojego konia. 

– Nie kłopocz się. Zapewne uciekł daleko. Zresztą, zajmie się tym moja służba. 

– Na pewno? 

– Tak. 

Arin pokiwał głową, po czym rozejrzał się dookoła. 

– Nie wygląda na to, aby twoi służący byli w pobliżu. 

– Bo ich nie ma. Za szybko się od nich oddaliłem. Nie nadążyli za mną i pewnie 

udali się w inne miejsce. Prędzej czy później, dotrą i tutaj. 

– Może powinienem cię do nich zaprowadzić, lordzie? Albo przynajmniej do 

mojego domu. 

– Nie sądzę, abym był w stanie długo iść – odrzekł cicho mężczyzna. 

– Dlaczego? – zapytał bez zrozumienia Arin, i dopiero w tym momencie 

dostrzegł, iż mężczyzna uciskał niewielką ranę, znajdującą się na jego udzie. Na trawie 

znajdowały się ślady krwi. – Trzeba to opatrzyć – zarządził natychmiast, zaszokowany 

tym, że mężczyzna się nie odezwał. Rozcięcie nie było duże, ale dość obficie krwawiło 

i musiało boleć. 

– Nie ma takiej potrzeby. 

– Oczywiście, że jest, bardzo krwawi! Poza tym, może wdać się zakażenie. Zaraz 

wracam. Wiem, że zostawianie cię jest niegrzeczne, ale proszę, poczekaj tu na mnie. 
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Pognał do domu. Na szczęście, ojciec chyba spał, bo nie było go w żadnym z 

głównych pomieszczeń. Nie było też właściwych opatrunków, ale Arin zabrał czarkę 

wody i czysty skrawek materiału, po czym wrócił do lorda. Ten znowu siedział na ziemi. 

– Pozwolisz, lordzie? – zapytał ze spokojem Arin, pomagając mu wstać, po czym 

zaczął zsuwać jego spodnie. 

– Co ty robisz? – zaniepokoił się lord. 

– Muszę je ściągnąć, lordzie. 

– Doprawdy? To dopiero niegrzeczne – skwitował jego słowa mężczyzna, a przez 

jego beznamiętny ton, Arinowi trudno było ustalić, czy to żart, czy szczery komentarz. 

– Inaczej nie opatrzę rany. To znaczy mogę to zrobić przez ubranie, owszem, ale 

co za różnica, skoro i tak będziesz musiał w końcu zmienić odzienie? Nie ma powodu 

do skrępowania – zapewnił. Z jakiegoś powodu, mężczyzna wzbudzał w nim 

opiekuńcze instynkty. – Napatrzyłem się na nagich mężczyzn. 

– Doprawdy? – zapytał znów lord, a do Arina dopiero w tym momencie dotarło, 

co powiedział. 

– To znaczy… mam na myśli… siebie – dokończył bezsensownie, po czym 

odchrząknął cicho. 

Zsunąwszy spodnie lorda do kolan, odsłaniając jego bieliznę, usadził go z 

powrotem na trawie i zaczął opatrywać ranę. Mężczyzna pozwalał mu na to, trwając w 

bezruchu, aż do momentu, gdy nieoczekiwanie, jego twarz znalazła się tak blisko twarzy 

Arina, że ten aż odskoczył, myśląc, iż jegomość chce go pocałować. 

– Przepraszam, jeśli wprawiłem cię w dyskomfort – rzekł natychmiast lord. 

– Nic się nie stało – odparł Arin, czując się nieswojo. Zaraz jednak powiązał kilka 

obserwacji, jakie udało mu się poczynić do tej pory. – Masz słaby wzrok, prawda, 

lordzie? – zapytał ostrożnie. 

– Zgadza się, niestety. 

W tej chwili, Arina po raz kolejny dobiegł tętent kopyt. Odwrócił się, by dostrzec 

następnego jeźdźca. To był mężczyzna, w wieku około czterdziestu lat, również bardzo 

elegancko odziany. Z postępującą łysiną oraz kontrastującym z nią, olbrzymim, 

zadbanym wąsem, wyglądał… ekscentrycznie. 

– Mój lordzie! – wrzasnął, ledwie się zatrzymał. 
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Arin zmarszczył brwi. Ten głos z kimś mu się skojarzył. 

Wąsaty jegomość zeskoczył z konia i podbiegł bliżej. 

– Mój… Co tu się wyprawia?! – zawołał, nie kryjąc oburzenia. 

– Opatruję lordowi nogę, jak widać – wyjaśnił Arin. 

– A z jakiego powodu noga lorda potrzebuje opatrzenia? – Spojrzenie wąsacza, 

prawdopodobnie osobistego sługi, wydawało się wręcz oskarżycielskie. 

– Miałem drobny wypadek – rzekł cicho lord. 

– Jakiego rodzaju wypadek, mój lordzie? – zapytał sługa, wciąż patrząc na Arina. 

– Jeśli dobrze pamiętasz, odjechałem na koniu. Teraz konia tu nie ma. Sądzę, iż 

możesz wysnuć adekwatne wnioski. I wysłać kogoś na poszukiwania, gdy już mnie 

odeskortujesz. 

– Oczywiście, mój lordzie. Odsuń się. 

– Słucham? – syknął Arin. Co prawda właśnie skończył opatrywać lorda, ale nie 

podobał mu się ton, jakim ten mężczyzna się do niego zwracał. 

– Odsuń się, powiedziałem! Nie waż się dotykać lorda swoimi brudnymi 

łapskami! 

– Czy to naprawdę konieczne? – szepnął z dezaprobatą lord. 

– Mój lordzie, wybacz mi bezpośredniość, jednak tacy nieudolni, brudni 

wieśniacy, mimo dobrych intencji, uczynić są w stanie więcej szkody, niż pożytku. 

Pokaż mi swoje dłonie, lordzie. Sprawdzę, czy masz wszystkie pierścienie. Nie brałeś 

ze sobą nic cennego, prawda? 

– Niczego nie ukradłem – warknął Arin, wstając. 

– Nie mówię do ciebie – odparł wyniośle sługa. 

– Ale o mnie. Niegrzecznie jest wyłączać z rozmowy człowieka, którego ona 

dotyczy. 

– To nie jest rozmowa na twoim poziomie. 

Arin zmrużył oczy. 

– Sugerujesz, panie, że nawet gdybym bardzo się starał, nie zniżę się do twojego? 

Wąsacz spojrzał na niego z oburzeniem. 

– Jak śmiesz się tak do mnie odzywać?! 
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– Kilka lat temu, zadałbym ci to samo pytanie, a gdybyś odpowiedział w sposób, 

który by mnie nie zadowolił, nakazałbym cię wychłostać – oznajmił chłodno Arin. – 

Uważaj więc na to, co i do kogo mówisz, bo role bardzo szybko się zmieniają. 

Sługa cofnął się o krok, wyraźnie będąc pod wrażeniem jego słów. 

– Mój lordzie – mruknął półgłosem. – Chyba należy to traktować jako groźbę. 

– Spieszy mi się – odparł jedynie lord. 

– Rzecz jasna, mój lordzie, pozwól, że ci pomogę. 

Arin wiedział, że nie jest już tu do niczego potrzebny. 

– Miłego dnia, lordzie – rzekł lakonicznie, spotykając się z kolejnym mało 

przyjemnym spojrzeniem sługi. 

– Ze wzajemnością. Dziękuję za pomoc. 

– „Pomoc”? – żachnął się wąsacz. – Mój lordzie, proszę… 

Arin nie słuchał dalej części tej rozmowy. W pośpiechu wrócił do domu, i tym 

razem, natknął się na ojca. 

– Gdzie się podziewałeś? – ofuknął go lord Edard. 

– Przepraszam, zatrzymało mnie… 

– Kto?! – wrzasnął ojciec. – Kto cię zatrzymał?! Z kim się szlajasz?! Z tą męską 

kurwą?! Czy to jej zanosisz całe złoto?! Musi tak być, bo do domu nie przynosisz go 

prawie wcale! 

To akurat była prawda. Arin nigdy nie przyjąłby złota od Nikiasa, czułby się tak, 

jakby go wykorzystywał. Nie chciał zresztą, żeby ich relacja przyjęła taką formę. 

Pracował znacznie mniej, bo przez spotkania z mężczyzną, nie miał tyle czasu, co 

kiedyś. 

– Przynoszę go wystarczająco – uciął cicho. 

– Nie ma cię całe dnie, a jednak to nie praca ci je zajmuje, więc pytam raz jeszcze, 

gdzie się szlajasz?! 

– Nie twoja sprawa – uciął lodowato Arin. 

– To jest moja sprawa! Wracasz tutaj, cuchniesz potem, ale nie pracą, nie! 

Cuchniesz mężczyzną! Kto to taki?! 

Arin parsknął cicho. 

– Gdybyś tylko wiedział… – wymamrotał pod nosem. 
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– To co? Dokąd idziesz? Arin! 

Arin zamknął się w swojej sypialni. Przymknął powieki, starając się zignorować 

kolejne wrzaski ojca, choć to nie było proste. Wytrzyma. Wytrzyma jeszcze trochę. 

Do czasu, aż wyjedzie z Nikiasem. 

 

Dochodził zmierzch, gdy przemęczony po całym dniu pracy, wracał do domu. 

Jakie było jego zdziwienie, kiedy zbliżywszy się do posiadłości, dostrzegł stojącą przed 

nią karocę, kilku służących oraz strażników. Zdezorientowany, wyminął tę grupę i 

przeszedł przez próg, jeszcze nie będąc pewnym, czy miało to związek z wczorajszymi 

wydarzeniami, czy też ojcu poszczęściło się wreszcie w jego, do tej pory, 

jednostronnych kontaktach z możnymi. 

Odpowiedź wydawała się oczywista, i rzeczywiście taka była, bowiem gdy tylko 

wkroczył do jadalni, dostrzegł siedzącego przy stole mężczyznę – lorda, któremu 

pomógł wczoraj. Dziś ten nie był ubrany typowo do jazdy. Miał na sobie jasnobrązową, 

długą szatę. W dłoni trzymał czarkę, w której bez wątpienia znajdowała się woda. Nie 

mieli tu nic innego. 

– O, proszę, mój drogi syn! – zawołał lord Edard. Arin aż przystanął. Nie 

pamiętał, kiedy po raz ostatni ojciec wypowiedział podobne słowa bez ironii. – 

Czekaliśmy na ciebie. 

– Witam – rzekł ze spokojem lord. 

– Lordzie. – Arin ukłonił się przed nim. 

Ojciec zmierzył Arina uważnym spojrzeniem, po czym skrzywił się, nie będąc w 

stanie ukryć rozczarowania.  

– Już podaję do stołu – wymamrotał. Tak właśnie należało przyjmować 

odwiedzających, ale najwyraźniej czekał z tym na powrót Arina, być może licząc na to, 

że syn przyniesie świeże jedzenie. Arin nie miał jednak czasu na odwiedzenie targu. 

– Nie ma takiej potrzeby, lordzie – odrzekł ich gość. 

Ojciec zamarł, po czym zaśmiał się swobodnie. 

– Bogowie, nawet nie pamiętam, kiedy ktoś zwracał się tak do mnie po raz ostatni 

– przyznał. 

– Doprawdy? Wciąż posiadasz ten tytuł, czyż nie? 
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– Tytuł bez majątku traci znaczenie – mruknął z niezadowoleniem ojciec. 

– Nie całkiem. 

Wydawało się, iż ojciec tylko czekał na taki głos, by wdać się w jedną ze swych 

rozlicznych tyrad: 

– Zgadzam się z tobą, panie. Wciąż należy mi się szacunek, jednak wielu tego 

nie rozumie. Wszystkim zdaje się, że można nas traktować z góry, nawet pomiatać nami, 

podczas gdy wciąż płynie w nas szlachetna krew. Samo to powinno zagwarantować nam 

uznanie, jeśli nie innych możnych, to pospólstwa, jednak lud robi się tak niepokorny, 

jak jeszcze nigdy. – Odwiedzający ich lord, cierpliwie zniósł te żale, podczas gdy Arin 

nie mógł się powstrzymać przed przewróceniem oczami. Na szczęście ojciec nie zdawał 

się tego zauważyć. – Mój synu. – Wreszcie, ojciec zwrócił się do Arina. – Lord 

opowiadał mi o tym, jak mu wczoraj pomogłeś. Nawet nie wspomniał mi słowem! – 

poinformował gościa. – Co za złoty chłopak, skromny, jak mało kto! – Arina dosłownie 

mdliło od nadmiaru fałszu. – Mogłeś chociaż o tym napomknąć – syknął ojciec, i tym 

razem, do jego tonu wkradła się pretensja. 

– To nie było nic takiego – odparł zgodnie z prawdą Arin. 

– Przeciwnie – zaoponował cicho lord. – Mogłeś przejść obok mnie obojętnie, 

bądź z góry zażądać zadośćuczynienia. Nie zrobiłeś tego, a ja potrafię okazać 

wdzięczność – rzekł. Stojący przy drzwiach służący zdawali się czekać na podobne 

słowa, bowiem w tym momencie, jeden z nich wniósł do pomieszczenia niewielką 

szkatułkę, zapewne wypełnioną złotem. Położył ją na blat stołu i wycofał się, kłaniając. 

– To niewielka suma, ale sądzę, że wam się przyda. 

– Oczywiście, lordzie – zapewnił gorliwie ojciec Arina. – Nie zostaniesz…? – 

dopytał, widząc, że ten się podnosi. 

– Niestety, muszę wracać. Czekałem tylko na przybycie twojego syna, aby 

podziękować mu osobiście. 

– To zrozumiałe, lordzie. Dziękujemy za twą łaskę. 

Ich gość skinął głową, po czym skierował się do wyjścia. 

– Odprowadzę cię, panie – zaoferował się Arin, czując, że tak wypada. 

Gdy tylko wyszli na zewnątrz, mężczyzna przystanął, więc Arin uczynił to samo. 
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– Jestem bardzo wdzięczny za twój podarek, ale naprawdę nie było takiej 

potrzeby – odezwał się, nim lord zdążył cokolwiek powiedzieć. – Postąpiłem zgodnie 

ze swoją naturą.  

– Naturę każdy ma inną, a twoja kazała ci się zająć nieznajomym. Może po cichu 

liczyłeś na korzyść, rozpoznając we mnie możnego, jednak nie odniosłem takiego 

wrażenia. Zresztą nawet gdyby była to prawda, zasłużyłeś na nagrodę, choćby tak 

niewielką. 

– Jeśli tak uważasz, lordzie. – Arin nie odrzuciłby złota, nie w sytuacji, gdy mieli 

go tak niewiele. 

– Masz na imię Arin, prawda? – dopytał niepewnie mężczyzna. 

– Zgadza się. 

Nagle lord nachylił się nad nim. Ich twarze znalazły się bardzo blisko siebie, 

dokładnie tak, jak wczoraj. Arin zareagował tak samo – odsunął się odruchowo, 

zdezorientowany tym gestem, choć nie przypuszczał, by lord posunął się do czegoś 

niestosownego na oczach strażników i służby. 

– Wybacz, jak wiesz, mój wzrok nie należy do najlepszych – wyjaśnił cicho 

mężczyzna. – Byłem ciekaw, jak wyglądasz. 

No tak. Arin uśmiechnął się mimowolnie, opanowując irracjonalne myśli. 

– Spójrz więc, lordzie – zachęcił jegomościa, samemu się do niego zbliżając. 

Nie było to zbyt komfortowe, ale trwało zaledwie chwilę. 

– Wiedziałem, że mężczyzna, który mi pomógł, jest inteligentny i odważny, ale 

nie wiedziałem, że jest także tak urodziwy – stwierdził cicho lord. Arin zamrugał, 

zaskoczony jego słowami. – Nie żeby miało to większe znaczenie. Przynajmniej to 

zawsze sobie powtarzam, a jednak ciekawość kazała mi to zweryfikować. Hm. Może 

nie znam siebie tak dobrze, jak sądzę. 

Arin niewiele z tego rozumiał. 

– Lordzie? – zapytał niepewnie. 

Ten ukłonił się przed nim lekko. 

– Dziękuję za gościnę. Wypoczywaj. 

– Żegnaj, panie. 
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Obserwował, jak lord i jego świta zbierają się do wyjazdu, a gdy wreszcie ruszyli, 

wrócił do domu, i natychmiast natknął się na ojca. 

– Nawet mi nie powiedziałeś! – fuknął ojciec. – Bogowie, Arin, jakże wspaniale 

wczoraj postąpiłeś! Więcej nawet, może to być jedyna rzecz w całym twoim życiu, jaką 

kiedykolwiek uczyniłeś dobrze. 

– Cieszę się twoją radością, ojcze – odrzekł beznamiętnie Arin. 

– Nie bądź bezczelny i posprzątaj – warknął ojciec, choć na stole nie było nic, 

poza dwoma czarkami. Szkatułę ojciec musiał w międzyczasie gdzieś przenieść, bo i po 

niej nie pozostał ślad. – Pozwolił ci się ze sobą skontaktować? Poprosić o pomoc? 

– Opatrzyłem mu nogę, a nie uratowałem życie – rzekł Arin. – Nie wyobrażam 

sobie, by jego wdzięczność sięgała aż tak daleko. Wykazał się uprzejmością, i tyle. Nie 

przypuszczam, by chciał nas oglądać po raz kolejny. 

– Zapewne – wymamrotał ojciec, nie kryjąc rozczarowania. – Cóż, dobre i to. 

Nie był to jednak koniec tematu, więc po jakimś czasie, zmęczony bredniami ojca 

Arin wyszedł na zewnątrz, chcąc się przejść i licząc na to, że gdy wróci, ojciec będzie 

już spał. Ruszył w stronę lasku. Akurat znalazł się przy jednym z drzew, gdy nagle ktoś 

pochwycił go od tyłu, zatykając mu usta. Arin szarpnął się gwałtownie, czując 

ogarniające go przerażenie, które jednak ustąpiły, gdy tylko usłyszał znajomy głos: 

– Spokojnie, to ja. 

Gdy uścisk zelżał, Arin odwrócił się gwałtownie i prychnąwszy głośno, pchnął 

Nikiasa, który czaił się w krzakach.  

– Chcesz, żebym umarł ze strachu?! – syknął. 

– Nie, chcę żebyś żył długo i szczęśliwie – odparł gładko Nikias, obejmując go 

w pasie i przyciągając do siebie. – Najlepiej ze mną, ale kto cię tam wie – dodał 

żartobliwie. 

Arin przewrócił oczami. 

– Akurat – wymamrotał, wciąż lekko podenerwowany. Nikias już wiedział, gdzie 

mieszka. Parę razy spotykali się tutaj, choć zawsze najpierw się umawiali. – Dlaczego 

przyszedłeś? 

– Chciałem cię zobaczyć. Cieszę się, że wzięło cię na spacer, inaczej musiałbym 

wymyślić coś, żeby cię wywabić. Wszystko w porządku? 
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– Tak – odparł Arin, po czym parsknął cicho. – Dzisiaj wydarzyło się coś… 

absurdalnego – przyznał, kręcąc głową. – Wczoraj, gdy wracałem do domu, pomogłem 

pewnemu lordowi. Nie wiem nawet, jak się nazywa. Dziś przyjechał tu ze swoją świtą. 

Zostawił nam złoto w ramach podziękowania. Powinieneś widzieć minę ojca. Prawie 

doszedł na sam widok. 

Nikias uniósł brew. 

– Więc zostawił ci złoto za to, że mu pomogłeś? 

– Tak. 

– Na czym dokładnie polegała ta pomoc? 

– Drań – burknął Arin, zdzieliwszy mężczyznę w ramię. 

Nikias zachichotał. 

– Wiesz, że tylko żartuje. 

– Nie znoszę twoich żartów. 

– Cóż mogę rzec, jestem o ciebie zazdrosny. – Nikias obszedł Arina i objął go od 

tyłu, po czym ucałował w kark. – Obawiam się, gdy w okolicy kręcą się inni lordowie. 

– Nie interesuje mnie, czy ktoś jest lordem, czy nie. 

– Droczę się z tobą. Choć skoro już jesteśmy przy twoich zainteresowaniach, 

powinieneś mi je zdradzić, żebym zawsze wydawał ci się najlepszym z najlepszych. 

– Już przegrałeś – odrzekł żartobliwie Arin. 

– Och, proszę cię. 

Arin wzdrygnął się, gdy dłonie mężczyzny zaczęły wędrować po jego ciele. 

– Nie weźmiesz mnie tu – powiedział, niemal ostrzegawczo. 

– Weźmiesz?! – żachnął się Nikias, jak gdyby wcale nie przyszło mu to do głowy. 

– Bogowie, masz strasznie sprośne myśli! Stęskniłem się i chciałem ci zaledwie skraść 

parę pocałunków. 

– No pewnie. 

– Naprawdę. 

Nikias obrócił go przodem do siebie i wpił się w jego wargi. Arin uśmiechnął się 

mimowolnie, obejmując go wokół szyi, ale mężczyzna zmusił go, by opuścił jedną rękę. 

Z początku Arin sądził, że ten zamierza chwycić go za dłoń, ale zaraz poczuł, jak Nikias 
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wsuwa coś na jego serdeczny palec. Oderwał się od jego ust i spojrzał w dół, by dostrzec 

złoty pierścień z dużym, kwadratowym, niebieskim okiem. 

– Co to takiego? – zapytał niepewnie. 

 Nikias zaśmiał się cicho. 

– Naprawdę muszę tłumaczyć? To drobny podarek. 

– Drobny? – powtórzył sceptycznie Arin. Coś takiego nie mogło mało kosztować. 

– Nie mogę go przyjąć – uświadomił sobie po chwili. – Ojciec natychmiast by go 

sprzedał. 

– Więc go ukryj. Nie oczekuję, że będziesz go nosił. Po prostu chciałem ci coś 

dać, w ramach wdzięczności. Jak tamten lord – dodał prowokacyjnie, mrugnąwszy do 

Arina. 

Arin parsknął pod nosem. 

– Jesteś nieznośny, słowo daję. Czego niby dotyczy ta „wdzięczność”, co? 

– Czynienia mnie szczęśliwym mężczyzną – odpowiedział ze spokojem Nikias, 

a Arin poczuł, że się rumieni. 

Nim zdążył odpowiedzieć, usłyszał dochodzące ze strony domostwa okrzyki. 

– Powinienem wracać – zauważył. 

– W porządku. Jak mówiłem, przyszedłem tylko na chwilę. 

– Zobaczymy się wkrótce? 

– Zostawię wieści w gospodzie. 

– Dobrze. 

Pocałowali się na pożegnanie i każe z nich ruszyło w swoją stronę. 

Wróciwszy do domu, Arin zamknął się w sypialni i schował pierścionek pośród 

ubrań. 

Z całego serca liczył na to, że pobyt Nikiasa w Deoren wkrótce dobiegnie końca. 

 

Gdy kolejnego popołudnia, Arin zbliżał się do domu, naszło go irracjonalne 

podejrzenie, iż bogowie, chcąc sobie z niego zakpić, kazali mu jeszcze raz przeżywać 

to samo wydarzenie. Owszem, pora była wcześniejsza, niż wczoraj, i nie był aż tak 

zmęczony, ale pod jego domostwem znowu gromadziła się lordowska świta. Arin czuł 

jeszcze większą dezorientację, niż poprzednio. O cóż mogło chodzić? Jedyne, co 
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przyszło mu do głowy, to że lord dowiedział czegoś więcej o ich przeszłości, i przyjechał 

odebrać im złoto – byłby to jednak nie tylko gest pozbawiony klasy i dalece 

małostkowy, ale też nie pasujący do osoby, jaką zdawał się Arinowi być ten mężczyzna. 

Uznając, że nie ma sensu nad tym gdybać, wszedł pospiesznie do domu i od razu 

skręcił do jadalni, zastając ojca w trakcie pełnego pretensji do świata monologu. Ich 

gość siedział przy stole. Od razu przeniósł wzrok na Arina. 

– Witaj, panie – przywitał go Arin, ukłoniwszy się uprzejmie. Ten odpowiedział 

mu skinieniem głowy. – Witaj, ojcze – dodał bez emocji. 

– Witaj, chłopcze – odparł ojciec, a jego głos wręcz rozbrzmiewał entuzjazmem. 

– Nie uwierzysz, lord Caspian znowu przyjechał z wizytą. 

Arin zamierzał odpowiedzieć, iż trudno jest „nie wierzyć” w to, co widać gołym 

okiem, ale powstrzymał się, i to nie ze względu na stosowność takiej uwagi. Lord 

Caspian? Dobrze usłyszał? Kojarzył to imię, i to jeszcze na długo nim zamieszkali w 

Natrze. To był jeden z najbardziej znanych lordów w całym Deoren. Dysponował 

olbrzymim majątkiem, który zbił przede wszystkim na przemyśle winiarskim, a jego 

wpływy sięgały ponoć samej Stolicy. Praktycznie kontrolował handel w Natrze. 

Nie był w stanie powstrzymać się przed rzuceniem mężczyźnie ukradkowego 

spojrzenia. Musiał przyznać, że nie tak wyobrażał sobie kogoś o podobnej reputacji. Nie 

tyle sądził, co wiedział z własnych doświadczeń, iż takie bogactwo szło w parze z 

pewnością siebie i poczuciem wyższości, tymczasem lord Caspian wydawał się 

zaskakująco cichy, więcej słuchał, niż mówił, a nawet jego strój, choć niewątpliwie 

drogi i wykonany z najwyższej klasy materiałów, nie emanował rozrzutnością 

charakterystyczną dla bogaczy. 

Być może był to inny, mniej znany lord o takim samym imieniu? Arin przeczuwał 

jednak, że już by o tym wiedział – jego słynący z subtelności ojciec, pewnie podkreśliłby 

ten fakt przy pierwszej nadarzającej się okazji. 

– Wybacz panie, że mój syn wraca z pustymi rękami – dodał ojciec Arina. Jego 

nadzwyczajna radość zdawała się stanowić dowód na to, iż mieli do czynienia z kimś 

niezwykle ważnym. – Prosiłem, aby zakupił nam niezbędne rzeczy, ale widać o tym 

zapomniał. 

– W porządku – odrzekł lakonicznie lord. – Nie przyjechałem na długo. 
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– Mogę jakoś pomóc? – zapytał niepewnie Arin. Nadal nie rozumiał, czemu 

miała służyć ta wizyta. 

– Tak. Chciałbym z tobą porozmawiać na osobności. 

– Oczywiście – odparł z wolna Arin, coraz bardziej zdezorientowany. – Nie 

czułbym się jednak właściwie wypraszając ojca, zatem może zechcesz się ze mną 

przejść, panie? – Jeśli lord Caspian chciał powiedzieć coś właśnie jemu, Arin nie widział 

powodu, by dawać ojcu okazję do podsłuchiwania i wtrącania się w rozmowę. – Okolica 

należy do urokliwych. 

– Będzie mi bardzo miło. 

Parę minut później, szli już w stronę lasku, zostawiając w tyle zarówno dom, jak 

i służbę oraz strażników barona. Arin umierał z ciekawości, choć odczuwał też niepokój. 

Nie był w stanie wymyślić żadnej przyczyny, dla której wysoko postawiony lord mógłby 

chcieć go oglądać. 

W końcu, przeciągająca się cisza, zaczęła mu doskwierać. 

– Proszę wybaczyć mi śmiałość, lordzie, ale zastanawiam się, z jakiego powodu 

nas odwiedziłeś – rzekł z wolna Arin. – Nie zrozum mnie źle, jesteś tu mile widziany, 

jednak nie mogę oprzeć się wrażeniu, iż twoja wizyta nie ma wyłącznie towarzyskiego 

podłoża. 

Zwłaszcza, że towarzystwo było tu wyjątkowo marne. 

– Masz rację, rzecz jasna – przyznał lord. 

– O cóż więc chodzi? 

Przystanęli. 

– Pozwól, że wyjaśnię – rzekł lord Caspian, a Arin pokiwał głową. – Jest coś, co 

od dłuższego czasu mi doskwiera. Zwykle potrafię o tym zapomnieć, zatracając się w 

codziennych obowiązkach, a jednak są takie momenty, gdy dobitnie uświadamiam 

sobie, jak bardzo wybrakowane jest moje życie. Nasze spotkanie było takim momentem. 

– Arin spojrzał na mężczyznę z zaskoczeniem, nie mając pojęcia, jak rozumieć jego 

słowa. – Powiem wprost. Chcę, abyś mnie poślubił. 

Arin zdziwiłby się mniej, gdyby lord Caspian obwieścił, że zamierza mu ściąć 

głowę, i nie było w tym ani cienia przesady. 
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– S… Słucham? – Tyle udało mu się z siebie wydusić, po długiej, krępującej 

ciszy. 

– Zapewne jesteś świadom, iż takie małżeństwa są teraz możliwe. 

– Owszem, ale… Dlaczego ja? – zapytał bez zrozumienia Arin. – Nie mam 

zupełnie nic. 

– Za to ja mam prawie wszystko. Gdyby zależało mi na powiększeniu majątku, 

dawno już znalazłbym sobie odpowiednią żonę. To mnie nie interesuje. Kobiety, tak dla 

jasności, nie interesują mnie wcale. Kiedyś wydawało mi się, że nigdy będę w stanie 

zaproponować czegoś podobnego mężczyźnie, ale sytuacja polityczna się zmieniła. 

Chcę z tego skorzystać i rozpocząć życie z kimś, kto jest tego wart. 

– Skąd pomysł, że ja jestem tym kimś? – Arin czuł narastającą panikę. 

– Jesteś inteligentny. Odważny. Nie brak ci klasy, jednak dobre maniery nie 

zamykają twych ust, gdy czujesz, że jest o co walczyć. Nie powiem, że jesteśmy do 

siebie podobni, bo wiele nas różni, ale może właśnie to mi się w tobie podoba. 

– Nie znasz mnie, panie – zauważył płochliwie Arin. 

– Chciałbym poznać – odrzekł ze spokojem lord. 

– Po ślubie? 

– Cóż w tym dziwnego? Przecież właśnie tak wygląda większość małżeństw w 

naszej warstwie społecznej. 

To akurat była prawda, choć Arin patrzył na takie relacje z niechęcią i 

niezrozumieniem. Nic dziwnego, wszak kiedyś roił sobie, iż do końca życia będzie z 

Juliusem. Odarcie się z tej naiwności, było wyjątkowo bolesne. 

– Nie chcesz się zakochać, panie? – zapytał Arin. 

– Zakochać? – powtórzył ze zdziwieniem lord, po czym zamilkł, jak gdyby się 

zastanawiał. – Nie wiem, czy wierzę w miłość – odparł w końcu. – Nigdy nie 

doświadczyłem niczego podobnego. Jeśli uda mi się tego doświadczyć przy tobie, będę 

szczęśliwy, ale nie to jest moim celem. Zależy mi na spokojnym życiu. Na tym, aby 

mieć u swego boku kogoś, komu będę ufał, i z kim będę blisko. Jestem człowiekiem, 

który ceni samotność, jednak czasami, nawet dla mnie bywa ona nie do zniesienia. 

Arinowi trudno było uwierzyć, aby człowiek o takim statusie był samotny, chyba 

że na własne życzenie. 
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– Schlebiasz mi, lordzie – odrzekł nerwowo. 

– Ale? Jest jakieś „ale”, prawda? – Domyślił się mężczyzna. 

– Nie mogę przyjąć twojej propozycji – powiedział cicho Arin. Jego serce biło 

jak oszalałe. Miał nadzieję, że lord Caspian nie uznawał odmowy za cios w swoją dumę. 

Ktoś o takich wpływach i reputacji, mógłby znacznie pogorszyć ich żywot, gdyby tylko 

zechciał. 

– Z jakiego powodu? 

– Nie jestem zainteresowany mężczyznami. 

To było kłamstwo, ale Arin potrzebował wymówki, i ta musiała wystarczyć. 

Obawiał się, że lord powie, iż nie ma to dla niego znaczenia – wszak w ich „warstwie 

społecznej”, wzajemny pociąg wcale nie był wymagany do zawarcia małżeństwa. Lord 

Caspian sprawiał jednak wrażenie spłoszonego.  

– Wybacz mi, proszę – rzekł po chwili, odkaszlnąwszy cicho. – Musiałem źle 

zrozumieć twoje słowa. Zresztą, wczoraj twój ojciec… – Umilkł i pokręcił głową. – To 

nieistotne. Przepraszam, jeśli wprawiłem cię w dyskomfort. 

– Nic się nie stało, lordzie – odpowiedział Arin, odetchnąwszy cicho. – 

Przysięgam, że nikomu nie wspomnę o twej propozycji, ani twoich preferencjach. 

– Zaproponowałem ci małżeństwo. Gdybyś się zgodził, dowiedziałby się o tym 

cały kraj. Naprawdę sądzisz, iż zabiegam o to, by moje skłonności pozostały w 

tajemnicy? 

– Mimo wszystko. 

– Doceniam te słowa. Dziękuję za szczerość. 

Arin uśmiechnął się niemrawo. 

– Dziękuję, lordzie – rzekł, kłaniając się przed mężczyzną. 

Pożegnał się z gościem i poczekał aż odjedzie, po czym wrócił do domu. 

– I co? – zapytał ojciec, gdy tylko go zobaczył. 

– Z czym? – mruknął Arin. 

– O czym rozmawialiście? 

– O niczym konkretnym, ojcze. Obejrzał kawałek okolicy i tyle. 

– Jak to?! – wrzasnął mężczyzna. 

Arin spojrzał na niego z zaskoczeniem. 
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– Co zrobiłeś?! – wykrzykiwał wściekle ojciec. – Obraziłeś go czymś?! Gdy się 

tu pojawił, mówił o tym, że zamierza cię poślubić, wydawał się zdecydowany, ba, nawet 

prosił mnie o zgodę, a ty wracasz tu, i mówisz mi, że nic z tego nie wyniknęło?! 

Zatem ojciec wiedział. To czyniło tę sprawę jeszcze mniej komfortową. Arin 

zdawał sobie sprawę, że będzie słuchał jego pretensji przez długie tygodnie. 

– Może się rozmyślił – odparł lakonicznie. 

– Rozmyślił?! Jak mogłeś pozwolić mu się rozmyślić?! To małżeństwo dałoby ci 

życie, jakiego chciałeś! – Arin zdawał sobie z tego sprawę. Skłamałby, gdyby 

powiedział, że przez moment, ledwie krótką chwilę, nie zastanawiał się poważnie nad 

złożoną mu propozycją. Gdyby był wolny, zapewne by na nią przystał, ale w tych 

okolicznościach, nie mógł. Kochał Nikiasa. Ta sytuacja jeszcze bardziej go w tym 

upewniła. – Mogliśmy wydostać się z ubóstwa! Znajdź jakiś sposób, aby się z nim 

skontaktować, i przeproś go, za cokolwiek uczyniłeś! Masz w ogóle pojęcie, kto to 

taki?!  

– Nie przeproszę go, bo nie mam za co. Niczym go nie obraziłem. 

– Musiałeś! – Histeryzował ojciec. – Powiedziałeś coś niedorzecznego, tak jak 

zwykle! Zaprzepaściłeś naszą szansę! 

Nie chcąc go dłużej słuchać, Arin poszedł do swojej sypialni i zamknął się w 

środku, choć wrzaski ojca docierały do niego jeszcze przez długie godziny. Usiadł na 

łóżku i przymknął powieki, nie czując się dobrze. 

Na szczęście, nie zawiódł Nikiasa. 

Miał nadzieję, że Nikias nie zawiedzie jego. 

 


